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Ą

D
 E

U
R

O
P

E
JS

K
I

Strefa Schengen – wymiary:  
teoretyczny, polityczny,  
instytucjonalno-prawny

Funkcjonowanie 
granic zewnętrznych UE

Przeglad Europejski 3-2018.indd   All Pages 27/03/19   20:41



1
2018
3

2018

PRZEGLĄD
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Schengen jako wyzwanie dla teorii  
integracji europejskiej

Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID ID: 0000-0002-3971-8162

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości konceptualizacji ważnego i nieoczywistego, a przez to trud-
nego do wyjaśnienia europejskiego fenomenu integracji schengeńskiej. Obrazując wieloznaczność defini-
cyjną tego określenia oraz odwołując się do wyników przeglądu literatury przedmiotu, wskazano na istnienie 
deficytów pogłębionych analiz eksplanacyjnych tego pola europejskiej integracji. Propozycją, która może 
służyć przezwyciężeniu tej sytuacji jest odwołanie się do teorii integracji europejskiej. Na podstawie tych 
teorii zostaną przedstawione trzy zasadnicze poziomy teoretyzowania, na których można konceptualizować 
procesy integracyjne zachodzące w strefie Schengen. Na każdym z tych poziomów zagadnienie to będzie 
analizowane w odmienny sposób, jako: 1) swoisty proces integracji; 2) model terytorialności; 3) projekt 
zarządzania granicami. Każde z tych ujęć posiada odrębne ramy i założenia teoretyczne, wykorzystuje inny 
aparat pojęciowy i formułuje odmienne pytania badawcze. 

Słowa kluczowe: strefa Schengen, system Schengen, granice, Unia Europejska, teorie integracji 
europejskiej

Schengen as a challenge for the theories of European integration
Abstract
The aim of the article is to present the possibility of conceptualising of a significant, unclear, and diffi-
cult to explain European integration phenomenon called Schengen. Presenting the ambiguous definition  
of Schengen and the effects of literature review, the article shows the deficit of in-depth analyses of this 
sphere of European integration. To overcome this problem, theories of European integration are helpful. 
Based on these theories, the article presents three major levels of theorising on which Schengen can  
be conceptualised. At each of these levels, this issue will be analysed in a different way as: a special example 
of European integration, a model of European territoriality and a project of border governance in Europe. 
Each of these approaches has its separate theoretical framework and assumptions, uses a different concep-
tual apparatus and formulates different research questions.

Keywords: Schengen area, Schengen system, borders, European Union, theories of European integration
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Celem artykułu jest próba wskazania na nadal obecną potrzebę konceptualizacji 
niezwykle ważnego i równocześnie nieoczywistego, a przez to trudnego do wyjaśnienia 
fenomenu integracyjnego określanego najczęściej jako strefa Schengen, system Schen-
gen lub reżim graniczny Schengen. W efekcie przeprowadzonego przeglądu literatury 
przedmiotu wskazano na istnienie deficytów pogłębionych analiz eksplanacyjnych tego 
pola europejskiej integracji. Propozycją, która ma służyć przezwyciężeniu tej sytuacji jest 
postulat odwołania się do teorii integracji europejskiej, na gruncie których zapropono-
wano trzy możliwe poziomy teoretycznych dociekań, czym jest integracja schengeńska. 

Prowadzone rozważania będą się sytuować na gruncie studiów europejskich o pro-
weniencji politologicznej, które koncentrują się na badaniu integracji europejskiej 
jako fenomenu politycznego (Wierzchowska 2010). W artykule przyjęto bowiem 
przekonanie, że rozważania nad strefą, systemem czy reżimem Schengen implikują 
odniesienia do kluczowych kategorii analizy politologicznej, takich jak władza, rzą-
dzenie, terytorium czy suwerenność. Niemniej należy podkreślić, że artykuł sytuuje się 
w obszarze analiz metateoretycznych, bazujących przede wszystkim na teoriach wy-
korzystywanych w studiach europejskich określanych mianem teorii europeistycznych 
(Ruszkowski 2015: s. 11), co ma uwypuklić ich względnie autonomiczny charakter 
w stosunku do innych nauk. 

Punktem wyjścia analiz będzie postawienie hipotezy o wieloznaczności definicyjnej 
integracji schengeńskiej. W celu weryfikacji tej hipotezy wskazane zostaną różne ko-
notacje znaczeniowe przypisywane temu zjawisku (i pojęciu) oraz wyodrębnione będą 
dwa zasadnicze sposoby rozumienia zakresu przedmiotowego tego pojęcia, obecne 
w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Następnie w skrótowej formule (z uwagi na 
wymagania objętościowe artykułu) ukazany zostanie efekt analiz na temat sposobów 
obecności problematyki integracji schengeńskiej w polskiej literaturze przedmiotu. 
Ustalenia te mają służyć ugruntowaniu postulatu o potrzebie pogłębionych eksplanacji 
teoretycznych tej dziedziny integracji na podstawie teorii integracji europejskiej.

Następnie, odwołując się do dorobku teoretycznego studiów europejskich, zo-
staną przedstawione alternatywne poziomy rozważań teoretycznych i pojęciowych,  
na których może być analizowana integracja schengeńska (jej przejawy i konsekwen-
cje). Na każdym z tych poziomów możliwe są różne warianty sposobów problema-
tyzowania i konceptualizowania tego zagadnienia. W efekcie można wskazać na trzy 
zasadniczo odmienne ramy teoretyczne, w obszarze których można badać integrację 
schengeńską jako: 
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1) swoisty proces integracji europejskiej, 
2) model terytorialności, 
3) projekt zarządzania granicami. 
Celem artykułu nie jest pokazanie najwłaściwszej, najbardziej adekwatnej itp. teorii 

europeistycznej, która może służyć poznaniu i zrozumieniu, a także prognozowaniu 
przyszłości integracji schengeńskiej. Całkiem prawdopodobne, że taka idealna teoria 
nie istnieje. Ważne jest natomiast zastanowienie się w pierwszej kolejności, jakie 
w ogóle dostępne są możliwości teoretycznego namysłu nad strefą, systemem czy reżi-
mem Schengen i z czym mogą się wiązać wybory każdej z nich. Jakiego rodzaju (typu) 
teorie mogą przyjść nam z pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na fundamentalne 
pytania o istotę i specyfikę integracji schengeńskiej? Chodzi bowiem o poszukiwanie 
wyjaśnień, powodów, przyczyn angażowania się państw w projekt integracyjny sta-
nowiący wyzwanie dla klasycznego rozumienia kluczowych atrybutów państwowości 
– władzy (nad granicami i w obrębie granic, w tym zarządzania granicami) oraz suwe-
renności, a także konsekwencji płynących z tych wyborów właśnie dla samej formuły 
i mechanizmów procesów integracyjnych oraz ich efektów odnoszących się do natury 
państwowości i terytorialności. 

U podstaw tych analiz stoi przekonanie, że zapewne nie ma (i nie musi być) jedne-
go sposobu definiowania tej dziedziny integracji, kluczowa jest jednak świadomość,  
na jakim stanowisku koncepcyjnym, teoretycznym możemy sytuować swoje rozwa-
żania. Należy też podkreślić, że rozważania zawarte w artykule odnoszą się wyłącznie 
do możliwości konceptualizowania Schengen w świetle teorii integracji europejskiej. 
Oznacza to celowe pominięcie (z uwagi na ograniczony cel i zakres artykułu), a nie 
bynajmniej jakiekolwiek dezawuowanie dorobku teoretycznego innych obszarów 
studiów. W szczególności rozważania teoretyczne na temat określonych aspektów 
funkcjonowania strefy Schengen mogą być prowadzone na gruncie teorii granic i po-
graniczy, teorii ekonomicznych, teorii migracji czy teorii socjologicznych. 

Pozorna oczywistość tego, czym jest integracja schengeńska
Każdego roku miliony obywateli UE i państw trzecich korzystają ze swobody 

przemieszczania się między państwami Unii Europejskiej. Dojeżdżając do pracy, jadąc 
na zakupy czy podróżując w celach turystycznych, nie doświadczają na unijnych grani-
cach wewnętrznych kontroli weryfikujących ich tożsamość, prawomocność ich doku-
mentów tożsamości i podróży, sprawdzających, czy spełniają warunki wjazdu, pobytu, 
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podjęcia pracy, wyjazdu. Nie przechodzą też kontroli bezpieczeństwa, a ich dane nie 
są filtrowane przez systemy informatyczne wspierające przeciwdziałanie i wykrywanie 
różnego rodzaju przestępczości. Także pojazdy, którymi przekraczają granicę oraz 
przedmioty przez nich wwożone lub wywożone nie są kontrolowane. Od wszystkich 
tych tradycyjnych praktyk kontrolnych, mniej lub bardziej dokładnie i systematycznie 
wykonywanych, na przeważającej większości istniejących granic międzynarodowych 
aż 26 państw europejskich zdecydowało się odstąpić. Zdemontowano szlabany granicz-
ne, rozebrano punkty odprawy granicznej, zlikwidowano prawie całkowicie wizualny 
wymiar przebiegu linii granicznej, pozostawiając jedynie tablice informujące o zmie-
niającym się statusie prawnym określonej przestrzeni państwowej. Granice te nie są już 
wyraźnie widocznym w przestrzeni fizycznej progiem, odcinającym jedno terytorium 
od drugiego, a doświadczenie ich przekraczania, nierzadko oznaczające wielogodzinne 
oczekiwanie, wielokrotne wertowanie dokumentów, drobiazgowe sprawdzanie bagażu, 
staje się mglistym wspomnieniem osób bynajmniej już nie najmłodszych.  

To bezprecedensowe w swej skali i konsekwencjach odstąpienie państw europej-
skich od realizacji kontroli granicznych będących jedną z emanacji zasady suwerenno-
ści, zapoczątkowało w 1985 roku pięć państw członkowskich EWG, które zdecydowały 
się na podpisanie Układu z Schengen. Pięć lat później sygnatariusze tej umowy przyjęli 
akt wykonawczy (Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen), który w istocie 
umożliwił urzeczywistnienie tego ambitnego przedsięwzięcia, precyzując zakres i ro-
dzaje koniecznych do wdrożenia działań, uzupełniających ową „wolnościową” zasadę 
ograniczającą wykonywanie systematycznych kontroli granicznych wyłącznie do tzw. 
granic zewnętrznych, czyli granic z państwami nienależącymi do strefy Schengen. 
Działania te ukierunkowano na wzmacnianie bezpieczeństwa wewnętrznego całej 
strefy oraz rozwój współpracy organów wymiarów sprawiedliwości państw zaangażo-
wanych w ten projekt. Doprowadziło to do wykrystalizowania się bogatego wachlarza 
wspólnych zasad i procedur działania w obszarach związanych z przekraczaniem 
granic, które poza kontrolą i ochroną granic dotyczyły też polityki wizowej, azylowej, 
imigracyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i międzynaro-
dowej, współpracy wymiarów sprawiedliwości oraz organów policyjnych. W granicach 
tej stopniowo powiększającej się strefy ze swobody przemieszczania się mógł korzy-
stać każdy, bez względu na posiadane obywatelstwo (lub też jego brak). W 1999 roku 
acquis Schengen zostało włączone do prawa Unii Europejskiej, co oznaczało –  
po pierwsze – zmianę statusu formalno-prawnego strefy, po drugie – jej tzw. uwspólno-
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towienie (Uçarer 2007), a po trzecie – uczynienie akcesji do strefy Schengen elemen-
tem akcesji do UE. 

Polscy obywatele mogą w pełni korzystać ze strefy Schengen już od dekady. 
W dyskusjach podsumowujących polskie członkostwo w UE, ale także w szerszym 
ujęciu w debatach o europejskim projekcie zjednoczeniowym, zazwyczaj wymienia się 
integrację schengeńską po stronie kluczowych osiągnięć procesu integracji, wskazując 
społeczne i ekonomiczne pożytki płynące z jej funkcjonowania. Trudno – pomimo 
rosnącej obecności w krajach europejskich nurtów eurosceptycznych czy wręcz anty-
unijnych – znaleźć zagorzałych jej przeciwników. I nawet w obliczu wewnątrzunijnego 
kryzysu politycznego, związanego z napływem do państw członkowskich w 2015 roku 
blisko 2 mln osób poszukujących azylu i imigrantów ekonomicznych, różnice zdań, 
a nawet ostre spory między grupami państw oraz państwami a instytucjami unijny-
mi, niwelowało dość zgodne podejście do potrzeby „obrony” dobrodziejstwa strefy 
Schengen, czego gwarancją miało być wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE 
(Szymańska 2016: 255–280; Trojanowska-Strzęboszewska 2016: 125–147). Ustalenia 
ostatniego ze szczytów Rady Europejskiej, odbywającego się 28 czerwca 2018 roku 
w sprawie przyszłości polityki migracyjnej UE (Rada Europejska 2018), potwierdziły 
ten zgodny front w sprawie potrzeby utrzymania swobody przemieszczania się we-
wnątrz UE (przez niektórych rozumiany w kategoriach powstrzymania Unii przed 
rozpadem), co ma przynieść nie tyle gruntowna rewizja wspólnej polityki azylowej 
(której to ów konsensus już nie obejmuje), ile podwojenie wysiłków w zakresie pod-
niesienia stopnia skuteczności w kontrolowaniu granic zewnętrznych. Strefa Schengen 
– pomimo czasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych przez kilka 
państw członkowskich i utrzymywania ich już przez ponad dwa lata – nie rozpadła 
się, ale przeszła zmianę obejmującą rewizję przepisów Kodeksu granicznego Schengen 
oraz utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej1 (choć kwestia, czy jest 
to wystarczająca adaptacja do nowej sytuacji – pozostaje pytaniem otwartym). Innymi 
słowy, strefa Schengen liczy sobie już ponad trzydzieści lat i wciąż jest niezwykle 

1  Projekt powołania jednostek unijnej straży granicznej pojawił się już w 2002 roku w komunikacie 
Komisji Europejskiej „W kierunku zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE”, 
będącym punktem wyjścia do przyszłego rozwoju wspólnej polityki zintegrowanego zarządzania 
granicami zewnętrznymi. Do realizacji tej inicjatywy KE nie doszło z uwagi na opór państw 
członkowskich, choć powracano do niej, w różnych wariantach, kilkakrotnie. Przeforsowano tę 
propozycję – w znacznie ograniczonej i raczej fasadowej formule – dopiero w efekcie kryzysu 
migracyjnego lat 2015–2016. Wyjaśnienie tej nieoczywistej decyzji państw jako elementu ładu 
schengeńskiego stanowi jedno z wyzwań, o którym mowa w tym artykule. 
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żywym i dynamicznie rozwijającym się projektem. O strefie tej wiemy, kiedy i w ja-
kich okolicznościach powstała, jakie państwa, od kiedy i na jakich warunkach w niej 
uczestniczą, znamy przepisy tworzące schengeńskie prawo, wiemy, na podstawie 
jakich procedur ono powstaje i jakie obowiązki nakłada na krajowe systemy kontroli 
granicznych, polityki związane z mobilnością oraz bezpieczeństwem wewnętrznym 
i wymiarami sprawiedliwości krajów akcesyjnych. Znamy też instytucje i mecha-
nizmy zaangażowane w jej funkcjonowanie, takie, które powołano w związku z jej 
tworzeniem czy też późniejszym rozwojem. Ale czy rozumiemy znaczenie i sens tego 
przedsięwzięcia? Czy potrafimy powiedzieć, co właściwie wynika z faktu istnienia in-
tegracji schengeńskiej dla współczesnych państw europejskich, zaangażowanych w ten 
projekt (ale i sąsiednich) w odniesieniu do fundamentalnych dla ich istoty przymiotów, 
takich jak suwerenna władza, prowadzenie polityki, obywatelstwo i wynikające z niego 
prawa, a także dla istoty terytorium państwowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
tożsamości zbiorowych i indywidualnych? 

Co właściwie powoduje, że pomimo zmieniających się w ciągu ostatnich trzydziestu 
lat okoliczności geopolitycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w Europie 
i jej otoczeniu zewnętrznym (bliższym i dalszym) integracja w strefie Schengen nadal 
ma miejsce? Co jest obecnie celem funkcjonowania tego projektu? Realizacja swobody 
przemieszczania się czy ochrona unijnych granic zewnętrznych? Czy jest to projekt 
wolnościowy, liberalny czy wręcz przeciwnie – jego sednem jest wykluczenie jednych 
w imię bezpieczeństwa drugich? Dlaczego część państw europejskich zdecydowała się 
na jego realizację, a następnie na jego dalszy rozwój? Czemu nastąpiło to w drugiej 
połowie lat 80. XX wieku i z jakich powodów zdecydowano się realizować ten projekt 
poza, a nie w ramach EWG, by z kolei w drugiej połowie lat 90. XX wieku przenieść 
go w strukturę instytucjonalno-prawną, decyzyjną i finansową UE? Odpowiedzi na 
większość z tych pytań w literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, istnieją. 
Niemniej nie są identyczne (co w świecie nauki jest całkowicie zrozumiałe), bywają 
nawet całkowicie odmienne, ale kluczowe jest to, że trudno uznać je za w pełni satys-
fakcjonujące (Zaiotti 2011). Jest tak dlatego, że wyjaśnienia te mają charakter jedynie 
połowicznie eksplanacyjny. 

Ilustruje to chociażby przykład „mitu założycielskiego” strefy Schengen, który 
objaśniany jest w literaturze przedmiotu najczęściej za pomocą dwóch interpretacji. 
Jedna utrzymuje, że strefa powstała jako konsekwencja pełnego urzeczywistnienia 
wszystkich czterech swobód wspólnego rynku (jako celu Jednolitego Aktu Europej-
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skiego), w tym swobody przemieszczania się osób (obok towarów, kapitału i usług). 
Druga przekonuje, że była odpowiedzią na obywatelską potrzebę uczynienia integracji 
procesem także społecznym, a nie tylko gospodarczym, co wyrażano lapidarnym ha-
słem o konieczności przejścia od „Europy kupców” do „Europy obywateli”. Nie są to 
interpretacje wykluczające się, chodzi jednak o rozłożenie akcentów; niemniej obie 
ograniczają się do identyfikacji tego lub innego głównego powodu podpisania Układu 
z Schengen, ale nie podejmują się wyjaśnienia przyczyny jego zaistnienia (w okreś-
lonym miejscu i czasie). Jeśli bowiem przyjąć pierwszą ze wskazanych interpretacji,  
to oznacza ona w istocie, że utworzenie strefy Schengen było konsekwencją (a nawet 
koniecznością), raczej automatyczną i nieuchronną, potrzeby realizacji pierwotnych, 
ekonomicznych celów integracyjnych EWG, tj. wspólnego rynku (od JAE zwanego 
jednolitym rynkiem wewnętrznym). Ale czy to nie nazbyt technokratyczne ujęcie pro-
blemu, który budził wówczas (warto przypomnieć chociażby opory Francji, gdy przy-
szło jej realizować postanowienia Konwencji i znieść do 25 marca 1995 roku w pełni 
kontrole na granicach z innymi sygnatariuszami układu2) i nadal budzi tyle politycznych 
namiętności? I dlaczego, skoro inicjatywa ta była nieodzownym elementem realizacji 
rynku wewnętrznego, powstała poza EWG i nie dołączyła do niej Wielka Brytania, dla 
której wspólny rynek był synonimem integracji? A może Wielka Brytania nie podzie-
lała tej niemiecko-francuskiej interpretacji sedna Układu z Schengen i wynikających 
z niego konsekwencji jako zjawisk o charakterze technokratyczno-ekonomicznym, 
ale od początku uznawała, że przedsięwzięcie to jest na wskroś „polityczne” i rodzi 
istotne konsekwencje dla reżimu międzynarodowego? Z kolei, odnosząc się do drugiej  
ze wskazanych interpretacji, warto pytać, dlaczego właśnie swoboda przekraczania gra-
nic miałaby stać się kluczowym postulatem „dodającym” obywatelskości projektowi 
zjednoczeniowemu 12 państw członkowskich EWG i dlaczego tylko pięć z nich taką 
potrzebę uobywatelnienia integracji wówczas odczuwało? W analogiczny sposób także 
pytania dotyczące istoty dalszego funkcjonowania integracji schengeńskiej czekają  
na pogłębione wyjaśnienia. Z jakiego rodzaju ładem (reżimem, systemem) przestrzen-
no-funkcjonalnym mieliśmy do czynienia w początkach jego funkcjonowania? Z czego 
wynikała jego formuła i rządzące nim mechanizmy polityczne i prawne? Dlaczego jedne 
rozwiązania zyskały wówczas aprobatę państw, a inne nie? Co skłoniło państwa strefy 

2  Francja powołała się wówczas na zapisaną w Układzie z Schengen możliwość tymczasowego 
przywrócenia kontroli granicznych z uwagi na „poważne” zagrożenie porządku publicznego, 
m.in. w związku z realizacją przez Holandię polityki narkotykowej oraz serią zamachów terrory-
stycznych we Francji w drugiej połowie 1995 roku (Groenendijk 2006: s. 71–74).
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Schengen do włączenia acquis Schengen do prawa UE? Jakie racje, motywy za tym 
stały? Czy rozwój integracji schengeńskiej w latach 90. XX wieku, a później w ramach 
UE można uznać za kontynuację raz określonego ładu (w postaci jego ewolucji), czy też 
ład ten uległ istotowej zmianie (poprzez np. modernizację, transformację lub redefini-
cję) tak, aby sprostać nowym, innym wyzwaniom i okolicznościom (instytucjonalnym, 
politycznym, gospodarczym, społeczno-kulturowym)? Z jakim ładem schengeńskim 
mamy dziś do czynienia (przy założeniu, że uległ on zmianie) oraz jakiego możemy się 
spodziewać w przyszłości? Które z czynników (np. endogeniczne czy egzogeniczne, 
bądź prawne, polityczne, gospodarcze, społeczne czy kulturowe) i dlaczego odgrywały 
(i nadal odgrywają) rolę w tych procesach, a inne nie miały większego znaczenia? 
Aby pytania te doczekały się wyczerpujących odpowiedzi, wzmacniających ich walor 
nie tylko eksplanacyjny, ale i prognostyczny, wymagają przeniesienia ich na poziom 
teoretyczny, który pozwoli usystematyzować i ustrukturalizować całość zagadnienia, 
ująć je w ramy modelowe, wskazać to, co istotne i oddzielić od tego, co drugorzędne, 
wyodrębnić prawidłowości od przypadkowości itp. 

Wieloznaczność pojęcia integracji schengeńskiej
Na gruncie literatury przedmiotu poświęconej integracji europejskiej, Unii Europej-

skiej oraz jej wybranym aspektom działania (przede wszystkim w odniesieniu do mi-
gracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, współpracy transgranicznej) rozumienie pojęcia 
integracji schengeńskiej nie jest jednoznaczne. Związane jest to przede wszystkim ze 
sposobem rozumienia istoty strefy Schengen – rzadko wyartykułowanym, częściej 
zakładanym i nie wyrażanym wprost. Poniżej zostaną omówione powszechnie obecne 
w literaturze sposoby definiowania tego obszaru europejskiej integracji3. 

Najczęściej to zwyczajowe i dość potoczne określenie Schengen rozumiane jest 
jako „obszar bez granic”, czyli obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych, będący 
synonimem pełnej realizacji prawa do swobody przemieszczania się. Ujęcie to łączy 
w istocie dwa wymiary strefy Schengen: terytorialny i prawny (Szachoń-Pszenny 2014: 
s. 17–46). W takich ujęciach autorzy posługują się zazwyczaj określeniami deskryp-
tywnymi, których desygnaty nie budzą wątpliwości, raz akcentującymi wymiar tery-

3  Rozważania zawarte w tej części artykułu nie są oparte na wynikach w pełni usystematyzowanych 
i zoperacjonalizowanych badań nad literaturą przedmiotu, precyzyjnie wyznaczoną przez ogra-
niczniki źródłowe i czasowe, ale stanowią próbę wskazania – na podstawie przeglądu literatury 
dotyczącej integracji europejskiej i Unii Europejskiej, wydawanej od lat 90. XX wieku – dominu-
jących wektorów naukowych dociekań dotyczących integracji w ramach strefy Schengen. 
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torialny, jak określenia „strefa Schengen” czy „kraje członkowskie Schengen”, innym 
razem wymiar prawny – „acquis Schengen”, „Układ z Schengen”, „dorobek prawny 
Schengen”, „porozumienie z Schengen”, „umowy z Schengen”. Jednoznaczność tych 
ujęć odnosi się zatem do definicji przestrzennej strefy Schengen, wskazującej na pań-
stwa, które przyjęły dorobek prawny Schengen, a także do definicji legalnej tej strefy, 
której zakres określono, włączając acquis Schengen do prawa UE, na mocy Protokołu 
dołączonego do traktatu amsterdamskiego (Thym 2002). Trzeba jednak zauważyć,  
że w ciągu blisko dekady po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego kwestia zakresu 
acquis Schengen także stanowi problem. Związane jest to z przyjmowaniem kolejnych 
środków prawnych odnoszących się do tego obszaru integracji, o których statusie jako 
„rozwijających dorobek prawny Schengen” decydują coraz częściej orzeczenia Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Cornelisse 2014). 

Warto też odnotować, że na gruncie tego ujęcia rozwinęły się analizy pokazujące 
zróżnicowane formy uczestnictwa państw europejskich w strefie Schengen. Przede 
wszystkim wskazują one na odmienność wymiarów terytorialnych UE i strefy Schen-
gen, które mogą implikować dodatkowe wyzwania w zakresie współpracy prowadzonej 
na gruncie acquis Schengen (jako części dorobku prawnego UE). Różnice między UE 
i Schengen w wymiarze terytorialnym oznaczają różnicowanie się zobowiązań for-
malno-prawnych państw członkowskich UE przy równoczesnym włączaniu w procesy 
integracji schengeńskiej krajów pozaunijnych (Boer 1997). 

Znacznie rzadziej obecne są inne określenia dotyczące tego obszaru integracji. 
Jednym z nich jest „system Schengen”, po który sięgają w swoich analizach chęt-
niej politolodzy. Określenie „system Schengen” łączy sferę prawa obowiązującego  
na danym obszarze ze sferą polityki i sprawowania władzy, wprowadzając tym samym  
do analiz na temat integracji schengeńskiej kwestie związane z poszczególnymi etapa-
mi procesu politycznego, wśród których sytuują się m.in. procesy decyzyjne. Włączane 
w orbitę rozważań są tu bowiem kwestie odnoszące się do motywacji i celów państw 
uczestniczących w integracji schengeńskiej, uprawnień podmiotów zaangażowanych 
w tę dziedzinę integracji, legitymizacji działań prowadzonych w tej sferze, rodzajów 
relacji między aktorami tej polityki (np. państwowymi i europejskimi) czy też proble-
mu trwałości i zmienności tej formuły integracyjnej. Określając integrację schengeń-
ską w kategoriach systemu, zwraca się uwagę na jego wewnętrzne elementy i funkcje, 
jakie system Schengen pełni, oraz relacje z jego otoczeniem. Poszukuje się wewnątrz-
systemowego mechanizmu samosterowania, odgrywającego kluczową rolę w utrzy-
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mywaniu cech stałości i trwałości tego systemu, przy równoczesnym dostrzeganiu,  
że może być on podatny na różnego rodzaju niespodziewane zwroty oraz napięcia 
i spory, skutkujące podejmowaniem działań, które w wymiarze praktycznym okazują 
się wzajemnie sprzeczne (Cornelisse 2014). Ponadto, ujmowanie problematyki schen-
geńskiej w kategoriach systemowych sprzyja bardziej całościowemu jej postrzeganiu 
oraz uwypukla znaczenie funkcji tego systemu (a nie tylko jego struktury). Pozwala też 
dostrzec dynamikę zmian, jakich system doświadcza, oraz określić wpływ otoczenia 
na jego funkcjonowanie i odwrotnie – wpływ systemu na otaczającą go rzeczywistość. 
Analiza relacji system–otoczenie w odniesieniu do systemu Schengen może zatem 
oznaczać uwzględnienie jego wpływu na „środowisko” państwa, w którym system 
ów działa i z pomocą instytucji którego ten system działa, a zatem może się odnosić  
do oddziaływania systemu Schengen na zakres prerogatyw i autonomii państwa, 
jego atrybuty czy instytucje. Oczywiście, relacje system–otoczenie mają charakter 
dwukierunkowy i na kształt systemu wpływa otoczenie, w którym właśnie on działa. 
W ujęciach tych system Schengen może być też analizowany jako zjawisko skła-
dające się z kilku podsystemów (m.in. przekraczania granic, polityki imigracyjnej, 
polityki azylowej, współpracy policyjnej, walki z terroryzmem) wzajemnie ze sobą 
powiązanych (choć niekoniecznie komplementarnych) i wywierających na siebie 
wpływ (czego najlepszym przykładem są kolejne zmiany prawa schengeńskiego 
wprowadzane w reakcji na kryzysy polityczne wywoływane przez wzmożony napływ 
imigrantów do państw członkowskich), ale także sam może stanowić podsystem 
zależny od systemu UE. Podsumowując, w tym rozumieniu integracji schengeńskiej 
eksponowane są zarówno wymiar funkcjonalny strefy Schengen, jak i jej wymiar 
symboliczny (tożsamościowy, odnoszący się zarówno do poziomu narodowego, 
jak i europejskiego, ponadnarodowego), dotyczące jego roli w szerzej rozumianym 
zjawisku mobilności niż wąsko rozumiana ochrona i/lub kontrola granic (Peers 2013; 
Trojanowska-Strzęboszewska 2014).

Incydentalnie pojawiają się w literaturze przedmiotu także określenia „reżim 
graniczny Schengen”, „reżim schengeński” czy „reżim wizowy Schengen”. Pomimo 
neutralnego charakteru pojęcia „reżim” na gruncie nauk politycznych, w literaturze 
przedmiotu można dostrzec, że najczęściej określenia te są stosowane w obszarach 
analiz deskryptywno-normatywnych, krytycznych wobec przepisów schengeńskich 
(bądź sposobów ich egzekwowania) odnoszących się do zasad przekraczania, 
kontroli i ochrony granic zewnętrznych UE. W wielu pracach, które posługują się 
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określeniem „reżim”, autorzy odnotowywali sprzeczności między ekskluzywnym 
acquis Schengen wobec obywateli wybranych państw trzecich a polityką otwartości 
prowadzoną wobec tych państw w ramach procesu rozszerzania UE oraz Polityki Są-
siedztwa (np. Grabbe 2000; Lavenex 2001; Gromadzki, Szymborska 2007). W ostat-
nich latach w związku z liberalizacją polityki wizowej wobec obywateli większości 
państw objętych procesem rozszerzania UE oraz polityką Partnerstwa Wschodniego, 
określenie „reżim Schengen” pojawia się na gruncie analiz polityki migracyjnej 
i azylowej, prowadzonych z pozycji liberalnych bądź humanitarnych (np. Carrera et 
al. 2011) i łączone jest z nieprzyjaznymi wobec przybyszów, zamkniętymi granicami 
zewnętrznymi UE. Mimo określonego literą prawa zakresu przedmiotowego acquis 
Schengen trudno o pełną jednoznaczność zakresu przedmiotowego integracji schen-
geńskiej. Zasadniczo można wskazać w tym aspekcie dwa główne podejścia, obydwa 
obecne w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu, nierzadko przybierające też 
warianty pośrednie (Cornelisse 2014). W pierwszym ujęciu, zakres przedmiotowy in-
tegracji schengeńskiej definiuje się wąsko i utożsamia z kontrolą (i ochroną) granic. 
Prace sytuujące się w tym obszarze koncentrują się w szczególności na charakteryzo-
waniu i wyjaśnianiu zasad i procedur kontroli oraz ochrony granic strefy Schengen, 
funkcjonowaniu systemów baz danych wspomagających graniczne praktyki kontrol-
ne (jak SIS, VIS, Eurodac, Eurosur), działaniu instytucji i agencji UE w tym obszarze 
(przede wszystkim Frontex), a także sposobów stanowienia prawa, jego wdrażania 
i realizacji w odniesieniu do ww. zagadnień (Kuś et al. 2015). Kwestie kontroli gra-
nic mogą być rozumiane tu szeroko i nie ograniczają się do działań realizowanych 
na granicach (w punktach kontroli granicznej), ale obejmują cały wachlarz praktyk 
kontrolnych, od procedur uzyskiwania wizy (o ile taka jest wymagana) po kontrole 
legalności pobytu cudzoziemców prowadzone w strefie Schengen. Ujęcie to zbieżne 
jest z zakresem – posługując się nomenklaturą unijną – polityki zintegrowanego 
zarządzania granicami zewnętrznymi UE. 

Drugie możliwe podejście pozwala postrzegać integrację schengeńską szeroko 
jako całość spraw odnoszących się do wszystkich aspektów związanych z przekra-
czaniem granic, które zostały opisane w prawie UE jako acquis Schengen. W tym 
ujęciu strefa Schengen dotyczy różnorodnych dziedzin aktywności UE, prowadzonych  
na tak odmiennych polach, jak: polityka wizowa, kontrole granic, polityka imigracyjna 
(zazwyczaj ograniczana do polityki wobec nieuregulowanej imigracji), polityka azylo-
wa, walka z przestępczością zorganizowaną, walka z przestępczością transgraniczną, 
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współpraca policyjna (Peers 2013). Integracja schengeńska sytuowana jest zatem w ra-
mach rozważań o Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (PWBiS) 
jako obszaru unijnej aktywności (przed rokiem 1999 będącej częścią filaru UE, 
zwanego: wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne), albo stanowi wręcz synonim 
tego obszaru, zwłaszcza, gdy autorzy wskazują na genealogię integracji państw w tym 
zakresie (Gruszczak, Reczkin 2006b). 

Różnica między tymi ujęciami sprowadza się w istocie do uznania tego, na ile 
unijne aktywności pośrednio związane z przekraczaniem granic, jak działania w za-
kresie np. polityki imigracyjnej czy walki z terroryzmem, wymienione w Konwencji 
Wykonawczej do Układu z Schengen jako tzw. środki kompensacyjne, tworzą wspólne 
(choć niejednorodne!) z polityką zarządzania granicami zewnętrznymi pole badawcze 
integracji schengeńskiej, odmiennej od integracji ekonomicznej prowadzonej w ra-
mach rynku wewnętrznego i unii gospodarczo-walutowej oraz integracji politycznej 
w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 

Integracja schengeńska w polskiej literaturze przedmiotu
Jak zaznaczono wyżej, strefa Schengen jest czymś nieoczywistym z punktu wi-

dzenia nowoczesnego państwa narodowego, które rezygnuje z prowadzenia kontroli  
na swoich granicach (lub ich części) oraz autonomii w realizacji polityk mobilności,  
powierzając de facto własne bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 
państwom, których granice (lub ich część) stały się równocześnie granicami 
zewnętrznymi całej strefy. Próżno byłoby ją sprowadzać do rangi technokratycznego 
wynalazku, popartego ekonomiczną kalkulacją zysków i strat dla europejskiego 
biznesu (choć takie aspekty są jej codziennością) lub też realizowanego w wyniku 
silnej presji specjalistów ds. bezpieczeństwa, których „odpolitycznione” ekspertyzy 
przekonują państwa członkowskie o konieczności koordynacji, współpracy czy 
współdziałania w sferze mobilności i bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym także 
poprzez powoływanie wyspecjalizowanych agencji i tworzenie zintegrowanych 
systemów baz danych. Strefa Schengen wydaje się być jednak czymś więcej, właśnie 
dlatego, że jest projektem politycznym, który dotyka tak fundamentalnych spraw, jak: 
suwerenność, sprawowanie władzy, zapewnienie bezpieczeństwa oraz poczucie tożsa-
mości zbiorowej i indywidualnej. Proces integracji, za którego wyraz możemy uznać 
strefę Schengen, jest wręcz przepełniony mnóstwem zagadnień, które są zarówno 
obszarem narodowych wrażliwości, jak i sferą ponadnarodowego symbolizmu. 
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W tym świetle zaskakujące wydaje się być powszechne wręcz pomijanie integracji 
schengeńskiej w teoretycznej literaturze europeistycznej, skierowanej na wyjaśnianie, 
tłumaczenie, prognozowanie najbardziej nawet zawiłych aspektów europejskiej rze-
czywistości, zwłaszcza tej związanej z Unią Europejską. Na gruncie myśli polskiej, 
w ostatniej dekadzie w związku z dynamicznym rozwojem studiów europejskich 
i próbami autonomizacji tej dyscypliny wiedzy, zwłaszcza w relacji do nauk o polityce 
i stosunków międzynarodowych (Ruszkowski 2014: 41–58), powstało wiele prac pre-
zentujących dotychczasowe osiągnięcia teoretyczne (np. Borkowski 2007; Ruszkowski, 
Wojnicz 2012; Czaputowicz 2014) i metodologiczne (np. Wojtaszczyk, Jakubowski 
2010) tych studiów. Prezentacji poszczególnych ujęć i koncepcji, teorii dużych (grand 
theories), średniego zasięgu lub specjalistycznych, nierzadko towarzyszyły przykłady 
ich aplikacyjności do badania procesu integracji i dezintegracji w Europie, UE jako 
takiej, czy też wybranych sfer (gł. polityk) jej aktywności. Schengen jest w tych anali-
zach zazwyczaj nieobecne. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że polskiej literatury 
przedmiotu nie cechuje żadna specyfika w tym względzie w porównaniu do literatury 
światowej, w której również problematyzowanie tych zagadnień w ujęciu teoretycz-
nym jest mocno deficytowe (Zaiotti 2011). 

Nie oznacza to jednak, że w polskiej literaturze przedmiotu temat ten nie jest podej-
mowany. Wręcz przeciwnie, doczekał się względnie pokaźnego dorobku, rozwijanego 
właściwie od początku stopniowego kształtowania się polskich studiów europejskich 
jako obszaru badań4. Ale analizy dotyczące integracji schengeńskiej sytuują się przede 
wszystkim po stronie analiz opisowych, przedstawiających genezę powstania, meandry 
rozwoju oraz wyzwania i konsekwencje funkcjonowania strefy czy systemu Schengen, 
a także jego poszczególnych aspektów (Beczała 1998; Jasiński, Smoter 2005; Martela 
2005; Stachowicz 2010; Bednaruk et al. 2010; Dudzic 2010; Szachoń-Pszenny 2011; 
Borawska-Kędzierska, Strąk 2011; Trojanowska-Strzęboszewska 2014; Trojanowska-
-Strzęboszewska 2016). Dominującą perspektywą w tych rozważaniach jest ujęcie 
instytucjonalno-prawne, które jak się wydaje nadal przeważa w polskiej literaturze 

4  Niektórzy autorzy stoją na stanowisku, że ta sfera unijnej integracji, nawet określana w szerokim 
znaczeniu jako Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w porównaniu do innych 
dziedzin czy polityk UE cechuje się nader skromnym dorobkiem naukowym (Czapliński 2015). 
Wydaje się, że takie stanowisko może wynikać ze wskazanej powyżej wieloznaczności integracji 
schengeńskiej, powodującej, że analizy dotyczące tej dziedziny sytuują się na gruncie różnorod-
nych dociekań naukowych, rozproszonych pośród badań o unijnych politykach, zjawisku migra-
cji w i do UE, polityce bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie, współpracy transgranicznej, 
roli i znaczeniu granic międzypaństwowych itp.
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europeistycznej (Ławniczak, Czaputowicz 2017: s. 58; Czapliński, Serzysko 2017).  
Co zrozumiałe, szczególne miejsce w tych analizach zajmują rozważania o przygotowa-
niach i akcesji Polski do strefy Schengen (np. Polska droga do Schengen 2001; Jasiński 
2001; Rybicki 2002; Krystyniak 2004; Gruszczak, Reczkin 2006a; Dudzic 2009) oraz 
konsekwencjach wynikających z tego faktu (Zdanowicz 2009; Kuś, Szachoń-Pszenny 
2014; Balawajder 2014). Ważnym wątkiem rozważań o strefie Schengen w polskiej 
literaturze przedmiotu są też prace poświęcone małemu ruchowi granicznemu realizo-
wanemu na polskich odcinkach granicy zewnętrznej strefy Schengen (Zdanowicz 2011; 
Dubowski 2014; Zdanowicz 2014; Piekutowska 2016). Wiele tego rodzaju analiz ma 
charakter ateoretyczny – nie korzystają ani wprost, ani pośrednio z określonych podejść 
teoretycznych czy koncepcji powiązanych z konkretnym podejściem teoretycznym. 

Niemniej podkreślić należy, że coraz częściej literaturę na temat integracji schengeń-
skiej tworzą prace, które nie są stricte deskryptywne. Powstają z wykorzystaniem podłoża 
teoretycznego i metodologicznego różnych dyscyplin, przede wszystkim nauk prawnych 
(np. Kuś, Sieniow 2007; Zdanowicz 2009; Kuś, Szachoń-Pszenny 2014; Grzelak 2014; 
Grochalski 2015) i politologicznych (np. Gromadzki, Szymborska 2007; Trojanow-
ska-Strzęboszewska 2011; Gruszczak 2013; Cesarz 2014), rzadziej ekonomicznych. 
Obecne są także na gruncie obszarów nauki autonomizujących swój aparat pojęciowy, 
takich jak stosunki międzynarodowe (np. Moraczewska 2013), studia regionalne i lo-
kalne w odniesieniu do prac poświęconych granicom, graniczności, pograniczom oraz 
współpracy transgranicznej w Europie (np. Jańczak 2011; Żurek 2011), a także studia 
związane z bezpieczeństwem wewnętrznym UE (np. Wawrzyk 2007; Balawajder 2014; 
Bieniek 2014; Fehler 2015a; Fehler 2015b). Jednak na ogół nie podejmują one wyzwa-
nia pogłębionej teoretycznej eksplanacji współpracy bądź integracji w sferze Schengen.  
Nielicznymi wyjątkami w tym zakresie są – na przykład – analiza polityki zintegrowa-
nego zarządzania granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem teorii wielopoziomo-
wego zarządzania (Moraczewska 2013), a także przedstawienie strefy Schengen jako 
jednego z trzech komponentów polityki granic zewnętrznych UE z wykorzystaniem 
analizy neoinstytucjonalnej (Trojanowska-Strzęboszewska 2011). 

W ostatnich latach, w związku z upublicznieniem i upolitycznieniem problematyki 
związanej z kontrolą mobilności i rolą granic w Europie na kanwie napływu imigracji 
do UE (od 2015 roku określanego mianem kryzysu migracyjnego), wzrosła liczba prac 
poświęconych systemowi Schengen (np. Wojtaszczyk, Szymańska 2015; Bachmann 
2015; Balawajder 2016). Częściej też autorzy poszukują koncepcji wyjaśniających 
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dynamikę procesów zachodzących w tym obszarze integracji. W tym nurcie pojawiły 
się analizy odwołujące się do hybrydowego ujęcia strefy Schengen jako dziedziny 
integracji łączącej elementy integracji ponadnarodowej z mechanizmami współpracy 
międzyrządowej (Gruszczak 2012; Szymańska 2016). Artur Gruszczak, analizując 
efekty unijnego sporu wokół skuteczności kontroli granicznych, wynikłego w związku 
z napływem do Włoch w 2011 roku dużej liczby imigrantów, w tym osób poszukują-
cych azylu, pokazuje, że ostateczna reakcja państw schengeńskich uzgodniona z KE 
i PE w postaci rewizji zasad przywracania kontroli na granicach wewnętrznych oraz 
wprowadzenia nowej procedury ewaluacji skuteczności wdrożenia acquis Schengen, 
stanowi równoczesne podjęcie działań stanowiących połączenie tych dwóch, wyda-
wałoby się wykluczających się, tendencji. Są to jednak nadal incydentalne przypadki, 
gdy analizy poświęcone integracji schengeńskiej prowadzone są z wykorzystaniem 
narzędzi analitycznych, osadzonych w ramach określonych teorii.

Trzy poziomy konceptualizacji integracji schengeńskiej
Teorie integracji europejskiej wydają się oczywistym polem, na którym warto 

poszukiwać adekwatnych ujęć teoretycznych pozwalających wyjaśnić istotę inte-
gracji w strefie Schengen, jej ratio, modus operandi i konsekwencje płynące z jej 
funkcjonowania dla współczesnych państw narodowych czy też koncepcji władzy, 
terytorialności, tożsamości we współczesnej Europie. Jest to pole niezwykle rozle-
głe i różnorodne, w niejednakowy sposób zagospodarowywane i wykorzystywane 
przez badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin (i subdyscyplin) naukowych. 
A co najważniejsze – pole to nie tylko ulega permanentnym modyfikacjom (poprzez 
wprowadzanie nowych zmiennych czy perspektyw), ale też poszerza się jego zakres, 
wzbogacany o kolejne rozwiązania, ujęcia, pojęcia czy ich nowatorskie operacjonali-
zacje. Abstrahując od możliwości klasyfikowania teorii integracji w zależności od celu 
i funkcji, jakie one pełnią5, w tym bogatym zbiorze dostrzeżemy zarówno tzw. wielkie 
teorie, które próbowały w całościowy sposób uchwycić bezprecedensowość przeobra-
żeń gospodarczo-politycznych w Europie po II wojnie światowej, rewolucjonizując 
tym samym teoretyczny wymiar stosunków międzynarodowych6, jak i skromniejsze 

5  W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji teorii integracji. Dzieli się je m.in. z uwagi 
na czas ich powstania, cel i funkcje, jakim dane teorie mają służyć, stopień ogólności i zakres 
obszaru badawczego (Diez, Wiener 2009b: s. 243–247). 

6  Wprawdzie częściej odnotowywany jest wkład różnych dyscyplin naukowych w rozwój studiów 
europejskich, w tym zwłaszcza na gruncie teoretycznym, jednak pamiętać warto też o odmiennym 
wektorze tych relacji, odnoszącym się do wkładu teoretycznego namysłu nad integracją europej-
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w swych zamiarach (choć nie mniej cenne) teorie wyjaśniające specyfikę Unii Europej-
skiej jako kluczowego elementu europejskiej integracji bądź wręcz jedynie segmenty 
czy aspekty unijnych działań integracyjnych. 

Innymi słowy, badacze różnorodnych przejawów europejskiej integracji (i dez-
integracji) mają do wyboru nie tylko szeroką gamę ujęć teoretycznych, ale mogą 
poruszać się niejako na różnych poziomach teoretyzowania odnoszących się do od-
miennych zakresów badanego obszaru integracji oraz różnych stopni ogólności tych 
analiz. Wychodząc od ujęcia Neila Nugenta (Nugent 2012), uporządkowującego różne 
kategorie opracowań pojęciowych i teoretycznych w studiach europejskich, z pewnym 
uproszczeniem można zaproponować trzy poziomy analizy, na których mogą być pro-
wadzone próby konceptualizacji integracji schengeńskiej. Poziomy te różnią się mię-
dzy sobą zakresem pola badawczego, a w konsekwencji i poziomem szczegółowości 
prowadzonych analiz. Są to poziomy teoretyzowania o: 

1) integracji, 
2) UE, 
3) sposobach działania UE lub jej politykach. 
Na każdym z tych poziomów badacze dysponują szerokim spektrum teorii i ujęć 

badawczych, co więcej, niektóre teorie mogą być sytuowane na więcej niż jednym 
poziomie (np. konstruktywizm), (Risse 2009: s. 144). Należy pamiętać, że proponowa-
ne poziomy analizy mogą być empirycznie trudne do rozróżnienia. Analiza zjawiska 
integracji zazwyczaj jest odnoszona do procesów zachodzących w ramach instytucjo-
nalno-prawnych Unii Europejskiej. Z kolei badania nad konkretnymi aspektami unijnej 
aktywności mogą prowadzić do wniosków odnoszących się zarówno do istoty UE,  
jak i specyfiki działań integracyjnych w znaczeniu ogólnym. W tym sensie ustalenia 
dokonane na jednym poziomie badawczym na podstawie danej teorii, mogą być subsy-
diarne na innym polu analiz.   

Korzystając z powyższego metodologicznego rozróżnienia pól badawczych, 
można wskazać trzy poziomy metateoretyczne, na których może być prowadzone 
teoretyzowanie na temat integracji schengeńskiej, w jej wymiarze terytorialnym 
i funkcjonalnym. 

ską na rozwój np. teorii stosunków międzynarodowych. Dzięki teoriom integracji, próbującym 
wyjaśnić procesy zachodzące w powojennej Europie w ramach EWG, do repertuaru ujęć ba-
dających rzeczywistość międzynarodową włączone zostały np. te akcentujące rolę i znaczenie 
aktorów niepaństwowych (np. transnarodowych), (Eilstrup-Sangiovanni 2006).
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Poziom 1. Integracja schengeńska jako swoisty proces integracji
Na pierwszym poziomie sytuują się teorie koncentrujące się na wyjaśnianiu ogólne-

go charakteru integracji (procesu integracji jako całości), zazwyczaj wpisanego w szer-
szy kontekst stosunków międzynarodowych. Są to ujęcia określane mianem wielkich 
teorii lub właściwych teorii integracji, kategoryzowane też jako teorie klasyczne  
(Rosamond 2000), gdyż to one zapoczątkowały proces wyjaśniania i tłumaczenia 
zjawisk zachodzących w tym obszarze. Na tym poziomie badacze mogą podejmować 
analizy próbujące wyjaśnić istotę i właściwości mechanizmu integracyjnego zachodzą-
cego w strefie Schengen. Na czym polega i jakiego rodzaju dynamikę wewnętrzną ma 
proces interakcji państw zachodzący w sferach tak wrażliwych dla państw narodowych,  
jak ochrona granic i kontrole przepływu osób przez granice, walka z przestępczością 
transnarodową i transgraniczną? Czym różni się od integracji ekonomicznej oraz 
działań prowadzonych w ramach WPZiB? Jaka jest rola państw w tych procesach?  
Co skłania je do prowadzenia integracji w tej sferze i jak powiązane jest to z kwestiami 
suwerenności państwowej, terytorialności i zwierzchności terytorialnej? 

Na tym poziomie teoretycznych rozważań powszechnie za kluczowe uznaje się dwie 
teorie empiryczne: neofunkcjonalizm i międzyrządowość (intergovernmentalism)7, 
wraz z ich późniejszymi reinterpretacjami (przede wszystkim neo-neofunkcjonali-
zmem i liberalnym podejściem międzyrządowym). Do grona teorii ogólnych, które nie 
są jednak teoriami empirycznymi, ale mają charakter normatywny, niektórzy badacze 
zaliczają także federalizm. Jest on wówczas uznawany za ujęcie klasyczne lub trady-
cyjne, nazywane też teorią pre-integracyjną, co ma podkreślić, że jego zasadniczym 
celem było wskazanie, w jaki sposób państwa mogą się integrować. Równocześnie 
jednak federalizm jest także traktowany jako podejście w badaniach nad naturą Unii 
Europejskiej, gdy postrzega się ją jako odrębny byt polityczny i porównuje z państwa-
mi związkowymi (federacjami) lub związkami państw (konfederacja), (Czaputowicz  
2018). Właśnie w tym drugim znaczeniu wskazuje się na granice schengeńskie jako 
nowy typ granic o charakterze quasi-państwowym, co ma stanowić argument za 
„zbliżaniem się” UE do modelu federalnego superpaństwa. Za teorię ogólną uznać 
też można, coraz bardziej wpływową, teorię konstruktywizmu8, która jako tzw. nowa 
teoria integracji pojawiła się w studiach europejskich dopiero w latach 80. XX wieku. 

7  Autorka pomija w tym miejscu rozważania na temat tego, na ile międzyrządowość jest teorią,  
a na ile stanowi jedynie pewne podejście badawcze (intergovernmental approach).

8  Konstruktywizm, nazywany też społecznym konstruktywizmem, może być pozycjonowany wła-
ściwie na każdym z trzech zaproponowanych poziomów analizy (Diez, Wiener 2009a: s. 12).
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Konstruktywizm, zajmując odmienne od neofunkcjonalizmu i międzyrządowości po-
zycje ontologiczne i epistemologiczne, stawia też innego rodzaju pytania badawcze. 
Dlatego też spojrzenie na integrację schengeńską z perspektywy tej teorii dostarcza 
wiele całkowicie nowych możliwości eksplanacyjnych. Niemniej, bez względu  
na to, w jakim okresie powstały powyższe stanowiska teoretyczne oraz abstrahując  
od ich odmienności ontyczno-epistemologicznych, to, co je wszystkie łączy, to zamiar 
całościowego objaśniania przemian zachodzących w europejskim środowisku między-
narodowym, najczęściej określany mianem integracji (coraz częściej uzupełnianym 
także aspektami dezintegracyjnymi). 

Pomimo wielu dekad, które upłynęły od pojawienia się neofunkcjonalizmu 
i podejścia międzyrządowego (w klasycznej formie związanego z pracami Stanleya 
Hoffmana), analizy wykorzysujące aparat pojęciowy i koncepcyjny tych dwóch kla-
sycznych teorii integracji europejskiej w odniesieniu do Schengen są w literaturze 
najpowszechniejsze. Równocześnie jednak niemalże nieobecne są rozważania próbu-
jące na gruncie tych ujęć weryfikować określone hipotezy badawcze dotyczące tego 
pola integracji (wyjątkami są tu np.: Kostadinova 2012; Bachmann 2012). Dzieje się 
tak z uwagi na dwie kwestie. Po pierwsze, w literaturze przedmiotu – jak odnotowuje 
Zaiotti (Zaiotti 2011) – dominuje przekonanie, że integracja schengeńska stanowi 
w istocie odmianę tradycyjnej międzyrządowej gry właściwej światowej polityce. 
Zgodnie z tą logiką strefa Schengen powstała jako „efekt wynegocjowanego kompro-
misu między grupą europejskich rządów, kierujących się potrzebą realizacji interesów 
państwowych i pomnażania wpływów politycznych, próbujących znaleźć rozwiąza-
nie wspólnych problemów dotyczących kontroli granic” (Zaiotti 2011: s. 7), które 
w tym celu nawiązały określoną formę współpracy. W tym tonie wskazywane były też  
inne „racjonalne” motywacje i działania państw, tworzących strefę Schengen w imię 
swoich partykularnych interesów (np. argument, wskazujący, że Francja i Niemcy 
zdecydowały się na powołanie strefy Schengen, aby chronić swoje gospodarki przed 
wzmagającym się wzajemnym protekcjonizmem handlowym oraz wykorzystywały  
tę formułę integracji, aby „straszyć” Wielką Brytanię wizją two-tier Europe), (Moravc-
sik 1998: s. 359–360). Bez względu na różnice co do konkretnych argumentów, ujęcie 
to przyjmowane jest powszechnie a priori i powoduje, że zastanawianie się nad istotą 
procesu integracji schengeńskiej jest jałowe, dlatego też zazwyczaj rozważania na ten 
temat są po prostu pomijane. Po drugie, równocześnie, do różnego rodzaju prac o in-
tegracji schengeńskiej wprowadzane są pojęcia o proweniencji neofunkcjonalistycznej 
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czy neo-neofunkcjonalistycznej. Związane jest to przede wszystkim z dostarczaniem 
przez te teorie wielu wyjaśnień dotyczących natury ponadnarodowości (np. roli instytu-
cji ponadnarodowych, roli podmiotów niepaństwowych w procesach integracyjnych), 
które na stałe zadomowiły się nie tylko w siatce pojęć opisujących procesy integracji, 
ale także w powszechnym jej rozumieniu. Najlepszym tego przykładem jest powszech-
ne przekonanie o „zadziałaniu” efektu spill-over także w odniesieniu do integracji 
schengeńskiej, co miałoby polegać na nieuniknionej i niejako „automatycznej” reakcji 
państw w postaci wprowadzenia wspólnych regulacji prawnych leżących w sferze 
bezpieczeństwa wewnętrznego (na mocy Konwencji Wykonawczej), będących logicz-
ną konsekwencją decyzji o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych (podjętej 
w Układzie z Schengen). 

Należy dodać, że nierzadko autorzy stosują do opisu integracji schengeńskiej kon-
cepcję hybrydową, łączącą elementy międzyrządowości i neofunkcjonalizmu, ukazu-
jącą tę integrację jako formułę łączącą ponadnarodowość z prymatem państwowości. 
Podejście to rozpowszechniło się wraz z włączeniem acquis Schengen do prawa UE 
i uwspólnotowieniem tego obszaru integracji, dodatkowo wzmocnionym przez posta-
nowienia traktatu lizbońskiego, i – jak wskazano we wcześniejszej części artykułu – 
obecne jest też w polskiej literaturze przedmiotu.

Z kolei coraz bardziej wpływowa w studiach europejskich – przynajmniej 
w politologii – konstruktywistyczna perspektywa badawcza pozwala postrzegać strefę 
Schengen jako historyczny (a więc zmienny, właściwy danej czasoprzestrzeni) przejaw 
konstruowania nowego bytu społecznego, jakim jest Europa. Idee, normy, tożsamości 
stanowią w tych ujęciach czynnik, który – zestawiony z badaniami interesów i insty-
tucji – zyskuje większą moc wyjaśniania przyczyn określonych procesów czy decyzji. 
W tym aspekcie inspirująca jest praca autorstwa Williama Waltersa i Jensa Henrika 
Haahra, w której autorzy – posługując się terminem „Schengenland” – definiują ten 
obszar europejskiej integracji jako „szczególny reżim (nie)bezpieczeństw i relacji wła-
dzy” (Walters, Haahr 2011: s. 145). Łącząc ujęcie konstruktywistyczne z dorobkiem 
krytycznych studiów nad bezpieczeństwem, autorzy ukazują specyfikę dystrybucji, 
tworzenia sieci i krążenia władzy w systemie Schengenlandu oraz dowodzą, że dzięki 
strefie Schengen, w ramach której bezpieczeństwo konceptualizowane jest w odniesie-
niu do ściśle określonej przestrzeni geograficznej, a stosunek do granic jest bezpośred-
ni: „UE staje się terytorialna” (Walters, Haahr 2011: s. 168). W tym ujęciu swoistość 
integracji schengeńskiej jako nowego pola europejskiego rządzenia polega na tym,  
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że dostarcza ona nowego rodzaju związku między bezpieczeństwem a terytorium (Wal-
ters, Haahr 2011: s. 216), a tym samym staje się jednym z wyznaczników tożsamości 
współczesnej Europy. 

 Poziom 2. Integracja schengeńska jako model terytorialności 
Na drugim poziomie naukowych dociekań sytuują się teorie, które za swój obszar 

analiz przyjmują Unię Europejską jako najbardziej dojrzały system integracyjny. 
Kluczowe rozważania na tym polu badawczym dotyczą prób wyjaśniania natury i cha-
rakteru Unii Europejskiej (tj. jakiego rodzaju polity jest Unia Europejska?). Badacze 
próbują odnaleźć właściwy model koncepcyjny, za pomocą którego mogliby opisać 
i wyjaśnić ów „niezidentyfikowany obiekt polityczny”. Wiąże się to nieuchronnie 
z analizą takich zagadnień, jak: model rządzenia (governance), władzy (authority), 
charakter stosunków dominacji i podporządkowania (bądź też symetryczność lub 
asymetryczność relacji między elementami składowymi), a także model terytorialność 
(territoriality) owego specyficznego bytu, jakim jest UE. 

W takiej perspektywie teoretycznej Schengen stanowi zatem pole analiz nowego 
modelu europejskiej terytorialności. W ujęciach tych nie jest istotne, jaki charakter ma 
integracja państw strefy Schengen, w jaki sposób ona przebiega, czy też jakie są moty-
wacje państw uczestniczących w tej formule, ale kluczowe stają się jej efekty. Schen-
gen jest tu „dostarczycielem” nowego typu granic – zwanych granicami wewnętrznymi 
i granicami zewnętrznymi – które choć z punktu widzenia formalno-prawnego nadal 
są granicami konkretnego państwa, pełnią funkcje określone nie z punktu widzenia 
terytorium tego państwa, ale całego obszaru strefy Schengen (Zenderowski, Trojanow-
ska-Strzęboszewska 2014: s. 249) . 

W takim sensie Schengen – będąc pewnym specyficznym reżimem granicznym, 
„produkującym” określony typ granic – może być teoretyzowane na dwa sposoby. 
Pierwszy sposób uwypukla pewnego rodzaju odrębność Schengen i schengeńskich 
granic od Unii Europejskiej i jej zakresu działania, drugi zaś – odnosi się do analiz 
Schengen w ramach rozważań dotyczących natury Unii Europejskiej (rozumianej jako 
wspólnota sui generis). 

W pierwszym z tych ujęć przyjmowane jest założenie, że „system Schengen nie de-
terminuje unijnych granic zewnętrznych, odkąd obejmuje także kraje, które do UE nie 
należą” (Stadtmüller, Bachmann 2012: s. 2), a równocześnie nie przynależą do niego 
wszystkie państwa członkowskie. Prowadzi to do twierdzenia, że członkostwo w UE 
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nie wiąże się automatycznie z formalnymi, „twardymi” granicami. Charakter i funkcje 
pełnione przez poszczególne granice państwowe będące granicami zewnętrznymi 
UE są sprawą znacznie bardziej złożoną. Wynika to z ich zróżnicowania i faktu, że 
w praktyce ich ostateczna formuła (wyznaczana przez zakres obowiązujących kontroli 
granicznych, realizowaną współpracę transgraniczną itp.) jest otwarta na negocjacje 
i nie da się jej przewidzieć wyłącznie poprzez analizę regulacji prawnych obowiązują-
cych w strefie Schengen. 

W drugim ujęciu, strefa Schengen i jej granice zewnętrzne, odkąd zostały włączone 
w ramy instytucjonalno-prawne UE, są po prostu pewnym aspektem jej funkcjonowa-
nia, kluczowym z punktu widzenia określenia właściwego Unii wzorca terytorialności. 
Zgodnie ze spostrzeżeniem Jamesa Andersona (Anderson 2007), rodzaj terytorialno-
ści i charakter granic każdej wspólnoty politycznej stanowi jeden z kluczowych jej 
wyznaczników, dlatego też analizy schengeńskiego systemu kontroli, określające  
(lub współokreślające obok np. współpracy transgranicznej czy relacji gospodarczych 
i politycznych z państwami trzecimi) naturę i sposób funkcjonowania unijnych granic, 
stanowią część rozważań o istocie tego, czym jest UE. Poszukując odpowiedzi na to 
pytanie, autorzy rozważają Unię i jej granice zewnętrzne na różny sposób – w katego-
riach: quasi-państwowości o westfalsko zdefiniowanej terytorialności i terytorialnie 
sprawowanej suwerenności (Haseler 2004; Morgan 2005), swoistego rodzaju organi-
zacji międzynarodowej, różnych wersji imperiów odwołujących się do granic w wersji 
rzymskich limesów, colonial frontier (granic imperiów kolonialnych) lub zmiennych 
przestrzennie i zacierających podziały granic europejskiego imperium kosmpolityczne-
go (Shaw 2002; Beck, Grande 2011; Zielonka 2013) czy też (neo)średniowiecznej struk-
tury, cechującej się rozproszonymi i zachodzącymi na siebie w wymiarze terytorialnym 
zależnościami i władzą, porowatymi granicami, pozbawionymi usystematyzowanego 
systemu kontroli i ochrony (Christiansen, Jörgensen 2000). A zatem przedmiotem 
rozważań czyni się to, czy unijne granice bliższe są tradycyjnym westfalskim typom 
granic – stałym, szczelnym i oddzielającym europejskie terytorium (a zatem jedno-
znacznie wytyczonym i kontrolowanym), od tego, co na zewnątrz, czy też poprzez 
ustanowienie wielostopniowości kontroli schengeńskich granic, wielopoziomowość 
ich zarządzania oraz ekstraterytorializację części zadań kontrolnych i liberalizację 
ruchu na wybranych odcinkach tych granic (np. z państwami kandydującymi do UE) 
przypominają one raczej nieostre i płynne strefy graniczne dawnych imperiów bądź też 
wpisują się w postmodernistyczną „mieszankę” różnych przestrzeni i podziałów (poli-
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tycznych, prawnych, kulturowych, ekonomicznych, społecznych), w której graniczność 
przybiera bardziej symboliczne niż praktyczne (w tym terytorialne) znaczenie, a kon-
trole mają wymiar nie tyle fizyczny, co wirtualny. Powyższe ujęcia to nie tyle ujęcia 
teoretyczne, co koncepcje przestrzeni politycznej i terytorialnej UE. Dwie pierwsze 
z nich są często przedstawiane jako przeciwległe bieguny, między którymi istnieje całe 
spectrum możliwości, jakie daje kombinacja ponadnarodowości i międzyrządowości. 
Ponadnarodowość jest tu rozumiana w duchu federalistycznym, będąc immanentnie 
związaną „z logiką budowy politycznej konstrukcji federalnej” (Ruszkowski 2010:  
s. 53). Oznacza to w istocie, mimo odmienności postulowanych celów integracji – pań-
stwa federalnego, federacji czy konfederalnej wspólnoty państw – utrzymanie prymatu 
państwowości nie tylko jako kluczowego zasobu pojęciowego, ale także pożądanego 
bądź nieuchronnego modelu rządzenia i organizacji władzy. Dwie kolejne koncepcje 
mogą stanowić w tym sensie próbę przezwyciężenia – jak pisali Ulrich Beck i Edgar 
Grande (Beck, Grande 2011: s. 22) – koncentrowania się teoretycznego i konceptualne-
go studiów europejskich na różnorodnych, ale jednak pewnych formach państwowości. 
Dla wszystkich tych koncepcji funkcjonowanie strefy Schengen, chociażby w postaci 
jej produktu finalnego, jakim są schengeńskie granice, jest nie do pominięcia. 

Poziom 3. Schengen jako mechanizm zarządzania granicami
Na trzecim poziomie teoretycznym można sytuować teorie, które dotyczą sposobów 

działania UE i jej „aktywnej” obecności w sferach życia politycznego, gospodarczego 
i społecznego. Wielu autorów wskazuje, że złożoność i niejednorodność UE wynika 
także i z tego, że w różnych sferach działa ona w odmienny sposób. Dlatego też próżne 
jest poszukiwanie jednego uniwersalnego sposobu jej działania i należy koncentrować 
się na analizach o wąskim zakresie pola badawczego, które pozwolą bardziej precyzyj-
nie wyjaśnić wybrane aspekty tego, czym jest i jak działa UE. Zainteresowania tych 
teorii, zwanych cząstkowymi, specjalistycznymi czy segmentowymi (Ruszkowski 
2014: s. 45) mogą się odnosić zarówno do analiz formowania i prowadzenia polityki 
w UE (np. teorie sieci polityki, teoria wielopoziomowego zarządzania) lub tylko wybra-
nych elementów tych procesów (np. teoria delegowania czy teoria mocodawca-agent),  
jak i sposobów oddziaływania polityki EU w różnych dziedzinach (np. teoria euro-
peizacji). W odniesieniu do systemu Schengen użyteczność teorii specjalistycznych 
przekłada się przede wszystkim na pytania o to, jak system ten działa, kto i w jaki 
sposób uczestniczy w formułowaniu polityki schengeńskiej, jakie podmioty i w jaki 
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sposób uczestniczą w stanowieniu i wdrażaniu prawa w tym obszarze, jak kształtują 
się relacje między tymi podmiotami, wreszcie – jaką rolę w tym systemie odgrywa 
państwo członkowskie i jego organy. 

Stosunkowo najczęściej system Schengen jest postrzegany w świetle teorii wie-
lopoziomowego zarządzania (multi-level governance), za pomocą której autorzy sta-
rają się oddać specyficzne cechy systemu zarządzania granicami zewnętrznymi Unii 
Europejskiej. Sposób funkcjonowania systemu Schengen staje się egzemplifikacją 
przekonania, a nawet dowodem na to, że w UE proces podejmowania decyzji odbiega  
od tradycyjnego hierarchicznego modelu rządzenia właściwego suwerennym pań-
stwom, przybierając formułę niehierarchicznego systemu negocjacji politycznych, 
regulacji i administracji, nazywanego zarządzaniem (governance). Zgodnie z takim 
ujęciem, władzę uznaje się za rozproszoną; dzieloną nie tylko przez podmioty usytu-
owane na różnych szczeblach terytorialnych (ponadnarodowym, narodowym i regio-
nalnym czy lokalnym), ale – co w odniesieniu do granic państwowych jest szczególnie 
ważne – staje się ona udziałem także podmiotów pozapaństwowych (czego dowodem 
są stopniowo poszerzane uprawnienia wyspecjalizowanej agencji unijnej Frontex). 
Zaproponowana przez KE i przyjęta przez Radę w 2002 roku oraz rozwijana w ko-
lejnych latach koncepcja zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE, 
jak zauważa Anna Moraczewska, „wydaje się wpasowywać w «matrycę» koncepcji 
wielopoziomowego sprawowania rządów” (Moraczewska 2013: s. 245). Innymi słowy, 
wielowymiarowe zarządzanie unijnymi granicami (management of EU’s borders) jako 
formuła prowadzenia przez UE polityki wobec jej granicy zewnętrznej (Trubalska 2017) 
ma stanowić element generalnej cechy systemu politycznego UE, jakim jest European 
governance. Warto zwrócić uwagę, że w tym ujęciu granice, powszechnie uznawane  
za atrybut państwowości, w warunkach członkostwa w UE stają się przedmiotem 
zarządzania, które z założenia ma się opierać na wysokim stopniu zinstytucjonalizowa-
nia, sformalizowania i zbiurokratyzowania oraz uznawane jest za mniej upolitycznione 
od jakiejkolwiek polityki państwowej (Telò 2006).

Ponadto, w klasycznym ujęciu teorii wielopoziomowego zarządzania (Hooghe, 
Marks 2001) postrzegano system polityczny UE jako kombinację instytucji ponadna-
rodowych i międzyrządowych, posiadający określony stopień centralizacji i decen-
tralizacji, gdzie najniższy poziom stanowią regiony i miasta, następnie usytuowane 
są państwa, a ostatni poziom należy do instytucji ponadnarodowych. Jednak zmiany, 
jakim poddawano unijny system polityczny od lat 90. XX wieku, zweryfikowały  
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te klasyczne ustalenia, zwracając uwagę zarówno na fakt znacznie większego niż przy-
puszczano pierwotnie pluralizmu poziomów, na których władza w UE jest rozproszo-
na, jak i niewyłącznego zakresu kompetencji poszczególnych podmiotów działających 
w konkretnych sferach. Obecnie koncepcja wielopoziomowego zarządzania wskazuje 
bowiem także na płynność pomiędzy różnymi szczeblami, skutkującą tym, że kształ-
tujące politykę podmioty mogą poruszać się między nimi, a rozproszenie władzy jest 
w efekcie tego różne w różnych obszarach (Rosamond 2007: s. 178). W tym świetle 
rodzą się pytania o kwestie spójności decyzji i działań realizowanych przez różne 
podmioty w tych samych sferach, zakresy odpowiedzialności podmiotów za konkretne 
zagadnienia, a także rodzaje interakcji między podmiotami, których zakresy działania 
przecinają się lub częściowo pokrywają. Z uwagi na powiązanie z kwestiami bezpie-
czeństwa, ale też nie mniej ważne symboliczne znaczenie granic, pytanie o sposób 
funkcjonowania schengeńskiego reżimu zarządzania granicami przez pryzmat koncep-
cji wielopoziomowego zarządzania wydaje się nabierać szczególnego charakteru. 

Zakończenie
Analizy genezy, rozwoju, zmian i transformacji integracji schengeńskiej, sposobów 

i mechanizmów jej działania oraz uwarunkowań, w jakich przebiegała, a także zamie-
rzonych i niezamierzonych efektów jej funkcjonowania w naturalny sposób powinny 
sytuować się w teoretycznych ramach integracji europejskiej. Niemniej – jak pokazują 
analizy polskiej i zagranicznej (por. Zaiotti 2011) literatury przedmiotu – dzieje się 
tak stosunkowo rzadko. Literatura dotycząca integracji schengeńskiej obecna na grun-
cie studiów europejskich ma charakter przede wszystkim deskryptywny, utrzymany 
w perspektywie instytucjonalno-prawnej, których możliwości prognostyczne są mocno 
ograniczone. Tymczasem już sam fakt przypisywania wielu znaczeń pojęciu integracji 
schengeńskiej oraz utrzymywaniu się przynajmniej dwóch zasadniczych ujęć zakresu 
tej integracji (wąskiego i szerokiego), prowokuje do stawiania nawet najogólniejszych 
pytań o to, czym właściwie jest ta strefa (czy też system lub reżim). Teoretyczny namysł 
nad integracją schengeńską prowadzony w ramach teorii integracji europejskiej może 
być interesującym poznawczo laboratorium badań nad procesem integracji europej-
skiej, zachodzącym obecnie w ramach UE. 

W artykule wskazano, że w zależności od przyjętego zakresu pola analiz, ich stop-
nia ogólności-szczegółowości, integracja schengeńska może być konceptualizowana 
na trzy różne sposoby, jako: 
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1) proces integracji, 
2) model terytorialności, 
3) mechanizm zarządzania granicami. 
Na poziomie każdego z tych metaujęć badacze mają do dyspozycji różnego rodzaju 

teorie i koncepcje badawcze, cechujące się także odmiennością założeń ontologiczno-
-epistemologicznych. Stwarza to szeroki repertuar możliwości analitycznych i inter-
pretacyjnych procesów zachodzących w sferze Schengen, zarówno w jej wymiarze 
funkcjonalnym, jak i terytorialnym. 
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Abstract
States, sovereignty, territory, international law and derivatives of them are classical elements creating 
international space. Borders are their keystones, that organise the international space, and any changes  
in their position, structure or rules of crossing, result in huge consequences for a political order. Deter-
minants of, the so called, post-Westphalian order: variability, uncertainty and pluralism of possibilities, 
destroy a shaped structure and mechanisms of relations between these elements. Changes in the rules and 
means of activity often bring a deficit of effective reactions and uncertainty. The essence of borders has 
also transformed in: a redefinition of division between the interior and external environments of the state, 
replacing a perception of the border in terms of barriers to the bridge and extending border control practices 
with the concept of border management. The Schengen area is an exemplification how borders “work”  
in the post-Westphalian order. They are redefined in their external and internal functions, and are manifesta-
tions of volatility, uncertainty and contradictions. Since 1985, the zone has developed in territorial and legal 
dimensions, passing through stages of introduction, growth, maturity, and decline, which does not mean the 
end of Schengen area, but uncertainty about conditions of its operation in the post-Westphalian order, which 
can be called a vacillation of borders. The present stage of Schengen may also represent a turning point  
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Strefa Schengen jako implementacja zasad ładu późnowestfalskiego
Streszczenie
Klasycznymi elementami tworzącymi przestrzeń międzynarodową są podmioty państwowe, suwerenność, 
terytorium, prawo międzynarodowe i pochodne tych elementów zakorzenione w ładzie wesfalskim.  
Ich zwornikiem są granice, które porządkują przestrzeń międzynarodową, a zmiany ich położenia, 
struktury czy zasad przekraczania pociągają za sobą ogromne konsekwencje dla porządku politycznego. 
Wyznaczniki ładu późnowesfalskiego, którymi są: zmienność, niepewność i pluralizm możliwości, 
burzą w pewnym wymiarze wypracowane mechanizmy funkcjonowania tych elementów. Zmiany za-
sad i możliwości funkcjonowania państw w środowisku międzynarodowym powodują często deficyt 
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mechanizmów reakcji na nie i pojawiający się efekt zaskoczenia. Zmianom ulega również istota granic,  
do których zaliczymy: redefinicję podziału wnętrza państwa i środowiska zewnętrznego, zastępowanie 
percepcji granicy w kategoriach bariery na rzecz pomostu oraz rozszerzenie praktyk kontroli granic o kon-
cepcję zarządzania granicami. Strefa Schengen urzeczywistnia porządek późnowestfalski, redefiniując 
pojęcie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, granic państwowych i granic zewnętrznych oraz jest 
przejawem zmienności, niepewności i sprzeczności. Strefa ewoluowała w wymiarze terytorialnym i praw-
nym, przechodząc przez fazy wprowadzenia, wzrostu i dojrzałości oraz schyłku, który nie oznacza upadku 
strefy Schengen, ale niepewność co do uwarunkowań jej działania i jest przejawem koncepcji o „niezde-
cydowaniu” granic. Obecna faza może stać się punktem zwrotnym w kierunku konwersji strefy Schengen, 
niosąc ze sobą nowe rozwiązania.

Słowa kluczowe: ład późnowestfalski, granice, strefa Schengen, zmiana, niepewność

Introduction
The dynamics of processes that apply to national borders have never been uniform. 

Yosef Lapid argues that borders are a critical component of the international order, 
and that changes to their location, structure, or rules pertaining to their crossing “carry 
momentous ramifications for political ordering at all levels of analysis” (Albert et al. 
2001: p. 7). When we describe the modern international order as Late Westphalian, 
we assume that the borders of the countries that comprise the Schengen Area of the 
European Union reflect the markers of this order. The concept of the Late Westphalian 
order has gained traction in the scholarly study of international relations, but is not en-
dorsed officially as a term by any national or international entity. In both the theoretical 
and practical dimensions, it is also in statu nascendi. The term Late Westphalian itself 
is considered by some international relations scholars to be more precise than post-
Westphalian given the numerous characteristics of the Westphalian order that endure 
in the modern world, enhanced by new elements that distinguish the current era from 
what came before it. The Late Westphalian order is an amalgam of the continuity of 
the Westphalian order and the fluidity of the post-Westphalian order (Pietraś, Marzęda-
Młynarska 2008: p. 9). On the other hand, the Schengen Area is strongly grounded 
in EU law, the rules that govern it are codified, and its history and evolution over the 
last several decades make it a prime case for hypothesis testing. On the one hand, 
the Schengen Area is embedded in the Westphalian system by emphasising the impor-
tance of sovereign states and their attributes; on the other, it redefines the concepts of 
space, security, and both internal and external borders in a way that strongly points to 
the emergence of a Late Westphalian order. This article is based on the transnational 
paradigm, which focuses on the relations occurring on the supranational level between 
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sovereign national entities. Rather than outlining these entities, I concentrate on the 
transnational processes and dynamics. However, it is important to note that the attributes 
of the current international environment generate many theoretical and methodological 
problems, as most of the established scholarly approaches are strongly guided by the 
Westphalian tradition. The relatively rigid theoretical frameworks that stem from this 
period do not allow for a comprehensive perspective on current international dynamics, 
which compel us to take into account the varied and hybrid nature of the international 
stage, whether the actors on it perform as subjects or objects (Pietraś 2015: p. 65–66). 
Andrew Bennett argues that modern-day theoretical currents in international relations 
are unable to holistically capture the complexity of this environment. The existing 
theories are thus fragmentary, and this fragmentation provides us with more freedom  
to choose our analytical tools (Bennett 2013: p. 459–481).

This article is composed of three sections. In the first, I present the central tenets of 
the Late Westphalian order in international relations, which I apply to the attributes of 
modern state borders in the second section. In the third and most critical section, I will 
frame the Schengen Area as an illustration of the Late Westphalian order in the context 
of the borders of its member states.

Indicators of a Late Westphalian Order in International Relations
The Westphalian order, traditionally thought to have been initiated by the signing of 

the peace treaty following the Thirty-Year War in Europe in 1648, assumed the cardinal 
principle of non-intervention in the internal affairs of sovereign, equal, and territorially 
defined states (Schmidt 2011: p. 602). It adopted a state-centric perspective linking 
territorial integrity with state sovereignty. However, in reality, the ensuing centuries 
revealed that the hegemonic dominance of many state powers was incongruous with 
the ideal of geopolitical equality (Falk 2002: p. 312). The beginnings of the Late 
Westphalian order are more difficult to pinpoint in time, but one can identify certain 
turning points that set up the progressive deconstruction of the old paradigm in favor 
of the new. In particular, these turning points include the collapse of the bipolar system 
(and the end of the Cold War) and the terrorist attack on the World Trade Center in 
2001 (Ikenberry 2014: p. 84–87). The first of these incidents extinguished the strong 
polarisation of the international system between rival military and ideological powers; 
the second one the capabilities and potential of non-state actors in the transnational 
environment, especially for national political leaders. Today, it is not only states that 
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define the rules of the international orders, but also scattered and sometimes amorphous 
non-state parties that conduct some of their activity on a transnational level. This trend 
has been described in the literature as deterritorialisation, which refers to, among other 
things, the right of territorial possession being granted to parties beyond the tradition-
ally exclusive group of sovereign states and their respective populations. It also refers 
to new threats and new ways to combat them beyond the borders of the country in 
question – the latter known in the political doctrine of former U.S. president George 
W. Bush as preventive wars or stabilisation missions. At the same time, the notion of 
identifying an enemy with a national entity located in a well-defined territorial space 
has shifted to that of a dispersed, de-territorialised adversary (Paasi 1999: p. 73–75). 
This article posits three indicators of the Last Westphalian order: change, uncertainty, 
and plurality of options. All three will be outlined below.

The Late Westphalian order is a change. The change emerges in new rules and 
capabilities that govern the activities of states on the international stage, but also in 
new perspectives and research methods in the study of international relations. The Late 
Westphalian order is characterised by the intersection, synchronicity, and non-linearity 
of processes and dynamics that are often traditionally at odds with one another. These 
new qualities are sometimes brought under the term ‘hybridity’ (Pietraś, Marzęda-
Młynarska 2008: p. 57–74). By extension, designating as an ‘order’ can sometimes 
be confusing given its characteristics, and the use of the term itself is a theoretical 
construct from international relations research that seeks to ground the analysis in the 
assumption of consistency and stability. State entities, sovereignty, territorial integrity, 
power, and international law were the traditional components of the Westphalian order, 
which preceded the current paradigm. Since the Late Westphalian order is built on the 
foundations of the Treaty of Westphalia, it carries over many of its attributes – but dis-
cards many others. Nearly none of the attributes mentioned above have disappeared or 
lost value, but each is accompanied by the plurality of conflicting attributes that emerge 
simultaneously (Ikenberry 2014: p. 83–106). State actors coexist with a much larger 
number of non-state actors and international organisations, to which they contribute 
based on mutual coordination of foreign policies. States share sovereignty with other 
states as a result of delegating their national powers to supranational institutions, but 
do not actually forfeit their sovereignty (Rothert 2013: p. 153–173; Witkowska 2013:  
p. 177–202; Ruszkowski 2013: p. 7–60). James Rosenau wrote about the so-called 
„post-sovereign space”, where part of the social life of multiple states takes place, while 
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the external environment diffuses through the porous borders of the sovereign state 
(Rosenau 1996: p. 271–273). Territorial jurisdiction remains with the state, reinforced 
by the demarcation and delimitation of national borders. While it continues to be the 
basis for both citizenship and the rule of law, it also becomes a shared space among for-
eign investors, penetrated by digital networks and satellite-based intelligence systems. 
In the Westphalian order, geographical space was harnessed using national borders, and 
distance partially dictated the feasibility and intensity of relations between states and 
societies. But in the age of globalisation, many of these dynamics passed into a trans-
national, supraterritorial space, leading to the coexistence of a “traditional, territorially 
defined space and one altered by the dynamics of globalisation, relatively devoid of 
a sense of place, distance, and borders” (Pietraś 2015: p. 72–72). International law now 
extends beyond agreements and conventions established by sovereign states, gaining 
a status superior to national law, as is the case in the European Union (Rothert 2013:  
p. 154). Its „Late Westphalian forms” – e.g., EU law or WTO standards – are shaping 
the rules of the international order, transitioning from the status of ius dispositivum 
(norms derived from the consent of states) to that of ius cogens (peremptory norms).

Another important qualitative change in international relations is the increased vari-
ety of threats and types of non-military instruments that can be used to inflict a range of 
damage on the state. Their usage of these instruments also dramatically alters the state’s 
security strategies, as conventional approaches to combat no longer yield zero-sum 
victories. Barry Buzan argues that the concept of security and its associated risk are be-
coming increasingly global, transcending a Westphalian order that is based on compara-
tive military advantage and threats to national security. These concepts are beginning  
to envelop practically every possible area of interest to states – politics, the military, the 
economy, society, the environment – and diffuse from one area to another on the global 
level (Buzan 2007: p. 24–25).

The Late Westphalian order is uncertainty. One of the consequences of the transfor-
mation is the absence of tried and tested reaction mechanisms and protocols when faced 
with unexpected challenges, leading to a perpetual state of surprise. The strategies used 
to date still produce the expected results, but may also turn out to be too weak, inef-
fective, or even counterproductive in light of new threats, challenges, and needs in the 
international community. Ulrich Beck condensed these ‘uncertainties’ into the concept 
of the risk society, arguing that technological development and social modernisation 
leads to increased uncertainty regarding future outcomes, and modern-day threats af-
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fect countries strong and weak, poor and rich alike (Beck 2012: p. 15–20). For Ulrich 
Beck, examples of this include environmental pollution and climate change, which 
transcend state boundaries while the ecological endeavors of individual countries are 
ineffectual (Beck 2012: p. 269–301). Additionally, it is impossible to credibly foresee 
the ramifications of the current kind of rapid technological change, as there are no 
analogous historical cases. In building their security strategies, many countries rely 
on extrapolating from previous experience, which is insufficient given the nature of 
the emerging threats. Terrorist attacks, cyberterrorism, and extreme weather events are 
neither one-off or cyclical occurrences, but rather volatile and non-linear phenomena. 
Therefore, forecasting the future of these threats based on experiences to date is simply 
not enough.

Risk, risk analysis, and risk management are increasingly factoring into states’ 
strategic action plans. Their use goes beyond financial markets and into all of the 
other dimensions of state activity – e.g., environmental protection, politics, techno-
logical security, epidemiology, and food security. While in economics, risk is perceived  
as a quantifiable category, it is much harder to establish levels of probability (and, by 
extension, uncertainty) in the other dimensions. International relations actors are thus 
faced with the dilemma of choosing the lesser evil in light of their inability to avoid the 
majority of emerging threats and their repercussions.

Furthermore, the growing number of entities shaping the international environment 
greatly expand the number of variables that steer the dynamics of decision-making. 
This complicates the process, compelling a state to consider a variety of dimensions in 
every major decision: international regulatory mechanisms approved by international 
organisations in which the state is a member, the rights of minorities (if the state is 
a signatory of the Universal Declaration of Human Rights), CO2 emissions (if it is 
a signatory of the UN Framework Convention on Climate Change), its own propensity 
to become a target for terrorist attacks, and the interests of its own citizens (Rosenau 
2003: p. 7–10).

Finally, the Late Westphalian order is also the plurality of options. As described 
above, the modern-day international environment features qualitative and quantitative 
changes in the range of actors whose primary activities are conducted transnationally. 
Inter-state bonds are now accompanied by bonds among non-state actors as well as 
interactions between states and non-state actors (Rothert 2013: p. 166; Pietraś, Piórko 
2007: p. 142). This creates enormous opportunities for new tools of influence, which 

can either be material (e.g., foreign direct investment by Corporation X in Country Y), 
virtual (e.g., attacks on the information networks and databases of states, banks, and 
corporations by organised criminal enterprises), or indirect (e.g., investment in stocks 
and funds whose value is shaped by hundreds of factors and decisions in different parts 
of the world).

Contemporary international financial market is the best example of a space that 
features highly complex, advanced tools and transactional channels that allow for the 
participation of both state and non-state actors operating both legally and illegally. 
Financial transactions are supplemented by derivative instruments such as forward and 
futures contracts, swaps, warranties, FX option transactions, and many others with an 
abundance of applications. The financial transactions themselves can assume the form 
of algorithmic trade, handled largely by artificial intelligence. It is in this dimension  
of international relations that the dynamics of globalisation have had their broadest 
and most indelible impact on the market, available strategies, and interdependencies 
among the actors. The primary driver of globalisation today is the Internet, not only in 
financial markets, but across all the dimensions of international relations. The Internet 
enables the participation of nearly all possible actors in social life on the international 
and global level – groups and individuals, organised and loosely structured collectives, 
formalised and informal entities.

The plurality of options entails the coexistence and co-emergence of contradic-
tory phenomena, currents, and trends. In response to globalisation, greater value  
is assigned to the regional and local levels, thus confronting unifying tendencies with the 
heterogeneous structure of the international community, as well as the dynamics of inte-
gration with the dynamics of disintegration (Rosenau 2006: p. 38) and the centralisation  
of competencies with their decentralisation. Thus, we are dealing with both transforma-
tion and continuity, with enduring elements of the Westphalian system paired with the 
deconstruction of it.

The indicators of the Late Westphalian order outlined above are mutually condition-
al. The changes we are observing are continuous, and the structures of the international 
community are continually solidified and then reconfigured. Uncertainty regarding the 
future is an unavoidable element of the dynamics of international relations in the Late 
Westphalian period, and it affects all of the actors involved. This fact requires constant 
monitoring of the situation on the national, international, and global levels; in turn, 
the abundance of options, information, and other variables forces states to interact 
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with an ever-growing number of non-state actors. One of the consequences of this 
is a constrained ability to formulate long-term strategic goals in favor of tactical and 
operational goals.

The Role of National Borders in the Late Westphalian System
The cornerstone of all the elements that bring order to the international system – 

the state, territorial possession, sovereignty and international law – is the border. It is 
the border that, through demarcation, determines the extent of sovereignty, territorial 
possession, and the status of a state as a subject in international law. Before it was 
imbued with its current political, legal, and economic functions, the border delineated 
the differences in the predominance and bonds of communities living on both sides of 
it (Balawajder 2012: p. 9–31). At the same time, the border remains one of the most 
volatile components of statehood and one of the most sensitive to turbulence in the 
international community, emerging trends, crises, and far-reaching societal changes.

Borders are a key tool to organise the international political space, and changes 
to their location trigger profound consequences for the state – e.g., limitations to 
the jurisdiction and reach of the state in a given area or over a given population, 
access to natural resources or lack thereof, and opportunities and restrictions in the 
development of the country. On the other hand, the political science literature of the 
1990s was permeated with the notion of vanishing borders, which points to a focus 
on economic borders and reaffirms the dynamics of globalisation that dominated in 
that period (Albert et al. 2001; Robertson 1992). The new set of conditions that came 
with the Late Westphalian order affected primarily the role and function of borders 
rather than their demarcation, although the beginning of the 21st century also brought 
changes to borders themselves. Prime examples include the annexation of Crimea  
by Russia in 2014 and the emergence of new states and quasi-states, including East 
Timor (2002), Kosovo (2008), and South Sudan (2011). The key functions of national 
borders changed, by and large, due to the processes that accompanied and directly 
prompted the emergence of the Late Westphalian order, including globalisation, inter-
nationalisation, deterritorialisation, economic integration, political division, and others 
(see Moraczewska 2008: p. 35–61). At the same time, this transformation of the func-
tions of borders became a determinant of the new order.

Fundamental changes to borders include: the reinvention of internal administrative 
divisions and external interests, the replacement of the perception of the border as a bar-
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rier with that of a bridge, and the extension of border control practices to overarching 
border management. The first of these changes is linked to the dynamics of globalisa-
tion and the accompanying transnationalisation of international relations (see Dumała 
1995: p. 196–200). The emergence of a large number of non-state actors and new tools  
to influence the status quo increased the volume of flows – human or otherwise – above 
and across national borders. This is largely a result of the dispersion of resources and 
activities of these actors, whose principal goal is to maximise their own benefits and/
or push through their agenda, moulding states to the requirements and expectations 
of a given organisation. Globalisation and technological development have not only 
redefined space and time, but also led to the osmosis of states’ external and inter-
nal affairs, which cuts both ways. Territorially defined states have begun to engage  
in extraterritorial relations with international organisations, integrational bodies and 
entities, transnational corporations, and non-governmental organisations, helping  
to create a network of interdependent systems and subsystems in which political borders 
no longer restrict one’s ability to implement one’s own convictions on the international 
or even the global level. Furthermore, the diffusion of internal affairs into the external 
realm and vice-versa manifests itself in complex interdependencies where state borders 
neither protect nor restrain citizens from participating in events that are occurring  
in remote parts of the world. Meanwhile, transnational actors, including organised 
criminal groups and corporations, are able to shape the needs and fears of local com-
munities while bypassing government engagement entirely.

The change from barrier to bridge in the common perception of the border was 
prompted largely by the ideology of liberalism and the associated policy of economic 
integration. Both of them were heavily promoted after the fall of the bipolar system, 
and both were deeply rooted in Western European tradition. The economic aspects  
of borders, including costs such as tariffs, tools that are peripheral to or separate from 
tariffs, visas, and other administrative costs, are all in opposition to the idea of liberal-
ism, which emphasises effective allocation of capital as well as vigorous development 
of both countries and businesses. Such hard borders also increase the risk of conflict 
with neighboring states. On the other hand, bilateral and multilateral economic agree-
ments, such as customs unions and common markets, ensure free movement of goods, 
services, capital and people, breaking down customs, bureaucratic, and often technical 
borders. Moreover, the supranational integration model stipulates that member states 
transfer part of their competencies to broader institutions, which they convoke them-
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selves and which use directives and decrees to shape the internal affairs of each state, 
including matters related to its borders (Bożyk et al. 1998: p. 511). In his analysis of the 
EU law, Jacek Pietraś argued that “in individual countries, legal entities must consider 
two legal systems, where that of the Union takes precedence over its national counter-
part” (Pietraś 2002: p. 258). State borders in such a system constrains the government’s 
exclusive right to dictate the law on its territory, but also allows it to partake in the 
creation of rules and regulations that apply to the international community.

Interdependencies, transnational flows of revenues and threats, and increased mo-
bility of people on a global level have eroded the effectiveness of traditional border 
control systems on border crossings. The transnational activities of non-state actors 
– especially organised criminal enterprises – have convinced governments of the short-
comings of national monitoring systems in terms of their ability to control and block 
a variety of scattered threats. Krzysztof Liedel argues that “little remains of the concept 
of militarised security, which relies on physically protecting individual national borders 
and securing the well-being of a single nation” (Liedel 2012: p. 81). Two strategies 
have arisen to supersede this: 1) pooling the resources of various government units as 
a part of a broader border strategy that also includes private actors (e.g., manufacturers 
of technologically advanced detection systems and equipment), and/or 2) transna-
tional cooperation between two or more states, with the ultimate goal of improving 
the security of borders and national territory. These two strategies emerge in the guise  
of complex and mutually dependent systems. Traditional border control is one of many 
components of border management, which also includes risk analysis, electronic ana-
lytical and data processing systems, biometric and fingerprint databases, satellite-based 
instruments, intelligence systems, etc. Much like the threats of the modern age, the task 
of managing a national border has become dispersed both within states and outside of 
them. Other countries, which do not necessarily share a border with the state in ques-
tion, and non-state actors are also involved in the process.

The rules governing border management in many countries reflect the uncertainty 
inherent to the Late Westphalian order. We can distinguish two parallel dynamics:  
on the one hand, both a qualitative change and an objective increase in the number  
of threats, and on the other, a constant uncertainty regarding the ability of current 
national security mechanisms to thwart these threats before they enter the territory of 
a country. The manifestations of this dichotomy abound, including the proliferation 
of instruments of control, the creation of complex monitoring systems, the growing 
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number of people directly and indirectly engaged in border protection, and the use 
of cutting-edge identification and detection techniques for both human trafficking and 
other smuggling operations. The ever-growing use of biometric passports and travelers’ 
voluntary disclosure of personal data in the interest of international security suggest 
that everyone has become a potential suspect (see Bigo 2007: p. 9–14). This ‘border 
uncertainty’ also comes through in the constant need to monitor trends, flows, and 
events that take place far from the country itself, but may result in downstream effects 
in that country – e.g., increased migrant flows, illegal arms trafficking, and the spread 
of pathogens, viruses, and environmental hazards.

The Late Westphalian order enables a plurality of options in the functionality 
and management of borders as well as the crossing thereof. One of the ramifications  
of this is the emergence of contradictory processes taking place on these borders, which 
Étienne Balibar has described as the vacillation of borders (Balibar 1998: p. 216–263). 
The development of transportation methods brought about an increase in human mobil-
ity, and the process of ‘crossing the border’ (especially into highly developed coun-
tries) is initiated long before an individual sets foot in the territory of another country.  
(Of course, rules and procedures are not identical across countries and they are de-
termined by numerous factors, both internal and external to a given country.) This 
is illustrated in the visa application process, which may take place at a consular unit 
representing the destination country; the storage of data regarding a certain traveler 
before he or she arrives in the country; and the enormous number of passport control 
procedures occurring at airports around the world, including those conducted through 
self-check systems. As mentioned above, other countries and private entities are also 
engaged in the protection of a country’s territory. For instance, the concepts of offshor-
ing and outsourcing have been folded into border control mechanisms, and threats have 
been, in many ways, exported to other countries to prevent their escalation and better 
control their flow. Specialised agencies, experts, and companies are hired to analyse 
and manage data, deliver new technologies and identification tools, and otherwise 
optimise the process of managing cross-border flows.

The principle of free movement, though eagerly embraced in some parts of the 
world, comes in tandem with severe restrictions to this freedom for citizens of countries 
outside a privileged few. The removal of physical barriers at some borders is accom-
panied by the construction of walls and the fortification of already existing barriers 
elsewhere, as in the case of the U.S.-Mexico border. Two sets of factors often affect 
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the fluctuation of these phenomena: individual turning points and short-term occur-
rences (e.g., the terrorist attack on the World Trade Center), and long-term trends  
(e.g., the intensity of migratory flows to Europe, economic crises, wars). Additionally, 
the smooth management of borders in the Late Westphalian order enables cross-border 
cooperation on regions that straddle the official boundaries between states, creating 
areas of common interest (e.g., environmental and cultural regions), irrespective  
of political divisions on the map.

In summary, modern borders are both stable and fluid in terms of the rules that 
go vern them, their physical openness, the electronic filtration systems that control a va-
riety of flows, physical and electronic barriers, the range of illegal crossing methods, 
the transfer of goods and capital, and their sensitivity to changes in both the internal and 
international environment in which the country is embedded.

The borders of Schengen Area member states in 
a redefined internal and international environment

Both the idea and the subsequent implementation of the rules of the Schengen Area 
eschewed the framework of the Westphalian order, which imposed order on the interna-
tional system through borders that clearly delineated the sovereignty of states. Western 
Europe accepted the gradual process of discarding administrative, formal, and physical 
barriers in favor of freedom of movement between member states of the new Area, the 
creation of commonly managed border regions with subnational cooperation structures, 
and the blurring of palpable indicators of territorial division (Antoń 2015: p. 30–45). 
The Schengen Area is the realisation of the Late Westphalian order in that it redefines 
the concepts of internal and external spaces and borders. It is also a manifestation  
of fluidity, uncertainty, and contradiction in the conceptualisation of borders in general.

The Schengen Agreement was not merely an isolated legal act, but rather a collec-
tion of rules that are constantly evolving in light of the changes occurring in the inter-
national environment, to which they adapt in a variety of ways. In the late 1980s and 
early 1990s, the Agreement successfully implemented its primary goal – the freedom 
of movement among its signatories. It was the prelude to the full implementation of the 
four freedoms of the European market – the free movement of goods, services, capital, 
and people – through the elimination of administrative costs and major improvements 
in the efficiency of travel across national borders. The Agreement became a symbol 
of freedom and economic liberalism, but one that proceeded in phases, both in terms 
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of the Agreement itself and the borders to which it referred. Given the wide array and 
specificity of land, sea, and air borders, the elimination of border control progressed 
in a stepwise manner. The economic integration process between the member states  
of the European Economic Community/European Union unfolded much faster than 
their accession to the Schengen Area and the implementation of the Agreement’s stipu-
lations. From the outset, the question of ‘softening’ national border was considered  
to be a highly sensitive one politically, and one that would require a long-term adap-
tation process on the part of member states (see Trojanowska-Strzęboszewska 2011; 
Gruszczak 2014: p. 107–122). However, this process was a gradual one in terms of both 
its territorial range and legal form. Conversely, the progressive removal of boundaries 
was halted in the case of the last states to join the European Union – Bulgaria, Romania 
(2008), and Croatia (2013). This decision was drive by changes in the internal and 
external environment of the EU. Bulgaria and Romania were both deemed lacking  
in their application of the rigid border protection norms of the EU, and their citi-
zens were abusing the financial resources of other countries (particularly Germany)  
in the form of social welfare. The situation took an even more unfavorable turn for the 
southern states when the wave of immigrants following the Balkan route to the interior 
of the European Union took hold of the news cycle, entering from countries such as 
Serbia and Bosnia and Herzegovina. The migration crisis that began in 2014 was ef-
fectively a turning point in the process of lifting border controls within the Schengen 
Area, generating a boomerang effect in the direction of restoring such controls rather 
than simply stalling the ongoing process. This renewed border vigilance spilled over 
from the three aforementioned countries into other member states, including Austria, 
Denmark, France, Germany, Norway, and Sweden.

It should also be noted that the provisions on restoring border controls that could be 
found in the original Schengen border protocol were significantly broadened in the 2016 
Schengen Borders Code. The former included circumstances such as large sporting 
events, summits, and visits of the  heads of state, and border controls could be reestab-
lished for the duration of the event in question and for no longer than 30 days. Articles 
28 and 29 of the Schengen Borders Code allow for the reintroduction of border controls 
for up to six months and the extension of such a provision for up to two years in situations 
that require an immediate response, as well as unique circumstances that threaten the in-
ternal affairs of the European Union (Schengen Borders Code, art. 25–30). This stipula-
tion captures the dynamic nature of the Late Westphalian international system, including  
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the option of imposing countermeasures in high-risk situations, when such measures 
aim to guarantee the protection and survival of the Schengen Area without directly ex-
posing their beneficiaries to danger. Change is thus itself a component of the legal foun-
dations of internal borders in the Schengen Area. The idea of temporarily reintroducing 
borders continues to be raised periodically, with the understanding that the ‘temporary’ 
nature of this measure could last for as long as there is a threat to citizens’ safety. 

 This points to member states’ acceptance of uncertainty as an element of the current 
international system, where the maintaining an equilibrium relies largely on reactive 
adaptability (see Pietraś 1998: p. 59).

Combining the two topics at hand – the Schengen Area and the Late Westpha-
lian order – it can be argued that the former is a codified and structured collection 
of rules governing member states’ internal and external borders, thus corresponding  
to the concept of an ‘order.’ But it also defies the same concept if the latter is based on 
a realistic approach to national security within the borders of a single state. Despite 
this, the Schengen Area has been a functional entity and, since 1996, has established 
order and security in the flows of people, goods, services and capital across borders 
that physically do not exist. At the same time, whenever a threat arises, it possesses 
the necessary mechanisms to secure the integrity of border regions, the safety of the 
entire Area, and national sovereignty over each state’s borders via provisions that 
allow for the temporary reintroduction of border controls. Given the components  
of the Late Westphalian order emphasised throughout this article, the Schengen 
Borders Code brings order and uniformity to the territorial ‘mess’ that resulted from 
globalisation, deterritorialisation, and integration. It redefines the concept of borders 
as well as internal and external areas. It also regulates who may benefit from freedom 
of movement, what conditions must be fulfilled to become part of the Area, and when 
controls can be restored. In effect, it responds adaptively to the challenges of the Late 
Westphalian order, while simultaneously shaping it.

In its legal/international dimension, the Schengen Area is a clear illustration 
of the simultaneous contributions of state and non-state actors in the area of border 
management. It combines the national level with its international and supranational 
counterparts. Both the internal borders of member states and the external borders of 
the Area remain within the jurisdiction of individual states, and the European Union  
is not an independent party in the development of border treaties. Member states are 
also responsible for delegating appropriate agencies and services to tasks related to 
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border control in accordance with national law (Schengen Borders Code, Item 18). 
Similarly, they are responsible for “deploy[ing] appropriate staff and resources in suf-
ficient numbers to carry out border control at the external borders” and “ensur[ing] that 
the border guards are specialised and properly trained professionals” (Schengen Bor-
ders Code, art. 15–16). However, the effectiveness of the Schengen Area is predicated 
on the engagement of all the member states, overseen by the European Commission 
and coordinated by the European Border and Coast Guard Agency. “[T]he Commis-
sion may draw up guidelines on the reintroduction of internal border control in cases 
which require such a measure on a temporary basis and in cases where immediate 
action is needed” (Schengen Borders Code, Item 28). When the implementation of 
border control on the external boundaries is deemed deficient, the Commission has the 
executive power to “recommend that the evaluated Member State take specific mea-
sures, such as deploying European border guard teams, submitting strategic plans or,  
as a last resort and taking into account the seriousness of the situation, closing a specific 
border crossing-point” (Schengen Borders Code, Item 29). In accordance with Article 
290 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Commission is entitled 
to undertake additional measures relating to the protection of the EU’s external borders.

The EU has an integrated border management system that functions  
on both the national and supranational level. Frontex, established in 2004 and operating 
with an extended mandate since 2016, embodies the supranational aspect in its role 
as a specialised, autonomous agency responsible for external border protection and 
internal security based on expert assessments and cooperation between national border 
control entities (Regulation (EU) 2016/1624). The agency evaluates the “equipment, 
infrastructure, staff, budget and financial resources of Member States as well as their 
contingency plans to address possible crises at the external borders;” in particularly 
intractable cases, Frontex may, “at the request of a Member State or on its own ini-
tiative, organise and coordinate rapid border interventions and deploy both European 
Border and Coast Guard teams from a rapid reaction pool and technical equipment” 
(Regulation (EU) 2016/1624, Items 21 and 24). It also organises training exercises 
for border protection officers, which helps to standardise border control protocols and 
responses on the international level. As an EU instrument, Frontex possesses the status 
of a legal entity, acts on its executive authority, and remains independent in technical 
and operational matters (Regulation (EU) 2016/1624, Item 51; Parol 2014: p. 35–52). 
One innovative and unconventional element with respect to the Westphalian order is 
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the engagement of other states in the prevention of illegal flows of people and goods 
as well as those that constitute a threat to the Schengen Area. Individual agreements 
with the European Union transform non-EU states like Turkey into buffer zones and 
filtering entities in tackling mass migration from Africa and the Middle East to the 
European Union. Frontex itself is also empowered to collaborate with other interna-
tional organisations, border agencies, and state agencies of non-EU countries. Many 
other institutions and systems whose activities are transnational in nature are involved  
in managing the borders of the EU and ensuring the security of the Schengen Area, 
including the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT 
Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), the EU Agency 
for Network and Information Security (ENISA), the EU’s Judicial Cooperation Unit 
(Eurojust), the EU Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), the Visa 
Information System (VIS), the Schengen Information System (SIS II), and European 
Dactyloscopy (Eurodac) (Szachoń-Pszenny, Wantuch 2015: p. 281–304).

In addition, multinational businesses, including IT corporations and manufac-
turers of mechanical and technical equipment for border protection and surveil-
lance, are indirectly engaged in the security of the Schengen Area. Managing the 
external boundaries of the European Union and ensuring the freedom of movement 
within the Area is a multilayered, systemic task – the most complex of its kind in the 
world – and its effectiveness rests on cutting across the cross-border interactions of 
national, international, and supranational entities. It is a vivid illustration of the chal-
lenges, possibilities, and trends of the Late Westphalian order, which it actively helps  
to shape.

Given the abundance of political and media discourse on the crisis or even eclipse 
of the Schengen Area, the latter can be perceived as an area of uncertainty with re-
spect to the continuation of its foundational idea. As mentioned previously, the Late 
Westphalian order is marked by increased uncertainty, largely due to the growing 
structural complexity of the universe of entities involved, as well as the proliferation  
of interactions and dependencies among them. Regardless of these considerations, 
however, no structure in the history of international relations has endured with no 
change whatsoever. Like the life cycle of an industrial product, political and economic 
structures have traditionally gone through the phases of introduction, growth, maturity, 
and decline. Using this framework from the study of marketing, we can visualise the 
stages of the Schengen Area in the following way (Figure 1):
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Figure 1. Operational stages of the Schengen Area according to the concept of 
the industry life cycle.

 
Source: Own work.

The period between the year in which the Agreement was signed, through the 
Schengen Convention, and ending with its incorporation into the Acquis Commu-
nautaire should be viewed as a part of the Introduction phase, both in terms of legal 
status and implementation. With the incorporation of the Schengen Agreement into EU 
law and the collapse of the bipolar system, a phase of intensive growth began, stimu-
lated by the territorial expansion of the Schengen Area and the successive elimination  
of border controls along the internal borders of member states. Free movement within 
the Area was guaranteed across land, air, and sea borders (with some exceptions).  
The year 2011 can be seen as a turning point given the confluence of several events:  
1) the opening of the border with Liechtenstein and the expansion of the Schengen Area 
(Croatia, 2013); 2) an amendment to the Schengen Borders Code addressing situations 
in which border controls could be reintroduced (prompted by a conflict between France 
and Italy regarding immigrants from Tunisia); and 3) the suspension of the process 
of removing border controls on the internal borders of the European Union (Bulgaria 
and Romania). The rapid increase in migrant and refugee flows toward the EU in 2015 
makes that year another turning point in the operational history of the Schengen Area. 
The precarious circumstances triggered changes in the politics of member states  

- operational costs of the Schengen Area
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in favor of restoring border controls within the Area, major rifts among member states 
with regard to asylum and migration policies, further expansion of the Agreement’s 
provisions on the reintroduction of border controls and the Commission’s capacity  
to enact special measures, and the expansion of authority of Frontex (represented by its 
new designation). Nevertheless, it would be hasty and premature to forecast the decline 
of the Schengen Area in light of these structural changes. More appropriately, this stage 
reflects the lingering uncertainty regarding its future. One could trace several possible 
scenarios, of which one would surely be a pessimistic vision of the Schengen system.  
It appears that the measures and solutions adopted to date ultimately aim to preserve the 
openness of the Area’s internal borders while fortifying its external borders. 

As a result, Figure 1 includes an alternative development path for the Schengen 
Area – the conversion. This represents an evolution, modification, or reorientation, 
with the caveat that, while these pathways are not identical, all of them may be re-
alised separately or jointly. The conversion refers to a process of transformation which 
nonetheless preserves the driving concept of the Schengen Area; the exact nature of 
this process is difficult to predict given the dynamic changes occurring in the interna-
tional realm and the multiplicity of decision-making bodies in the European Union. 
Moreover the concept of conversion can be demonstrated in systems theory, where it 
refers to a mechanism for processing stimuli that appear at the outset into products and 
reactions (e.g., decisions). The conversion, viewed this way, influences the operation 
of the entire system, and leads to a feedback loop between the internal and external 
environments of the system (Langer 1977: p. 41–46). The concept of conversion 
can also be applied to the idea of systemic resilience, which posits a system’s ability  
to deal with crises and shocks by emerging from them with a renewed structure that  
is less sensitive to similar occurrences in the future – and therefore more resilient overall  
(see Zolii, Healy 2012). The conversion strategy of the Schengen Area assumes the 
latter’s propensity toward fluctuation, adaptability, and uncertainty as a permanent at-
tribute in the new, Late Westphalian international order. Furthermore, ever direction 
and stage of development is accompanied by continuously increasing costs incurred 
by constructing modern infrastructure on the external borders, implementing new 
surveillance systems, designing advanced information and identification systems, and 
individual rescue missions conducted in the coastal waters of the EU member states. 
This reflects the plurality of options and instruments used to maintain security within 
the EU. The path forward for the Schengen Area depends not only on the policies and 
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strategies adopted by individual member states and the European Union as a whole, 
but also on external factors that, contingent on their degree of volatility, will perpetuate 
feedback loops and backfire effects that will determine the nature of future decision-
making regarding the Schengen Area.

Conclusions
The Schengen Area reflects and embodies the characteristics of the Late Westpha-

lian order in a number ways, including:
 ▪ the blurring of territorial borders of member states in both their formal and 

practical dimension;
 ▪ the redefinition of states’ internal and external environment;
 ▪ the participation of both state and non-state entities in the process of managing 

the borders of EU member states;
 ▪ the support for and implementation of interstate cooperation on border affairs 

on the local, regional, international, and transnational level;
 ▪ the deepening of interdependencies that determine the security of member 

states.

Both the Schengen Area and the Late Westphalian order are characterised by 
volatility and uncertainty. Both in legal and territorial terms, the Schengen Area has 
evolved through the stages of introduction, growth, maturity, and decline, the last of 
which denotes not the impending implosion of the Area, but rather uncertainty regard-
ing its functionality, tying into Balibar’s previous mentioned vacillation of borders. 
The uncertainty of the Late Westphalian order translates to the proliferation of instru-
ments of control and oversight along the external borders of the European Union and 
their increasing operational costs, which leads to uncertainty regarding the continued 
freedom of movement within the Schengen Area and the system’s capacity to thwart 
threats before they emerge there. The plurality of options in how borders work across 
the Schengen Area manifests itself in the diversity of border management mechanisms, 
including the EU’s use of offshoring and outsourcing techniques with regard to borders 
that were not part of any realistic security doctrine. Much like it is difficult to formu-
late axioms, rules, and credible scenarios for the future of the Late Westphalian order, 
the Schengen Area today is subject to endless speculation on its survival or collapse.  
The direction of the conversion that the Area seems to be following reflects the mul-
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tidimensional challenges that it faces. Nevertheless, we can assume that the wording 
of the Schengen Borders Code, according to which “[t]he creation of an area in which 
the free movement of persons across internal borders is ensured is one of the main 
achievements of the Union”, still constitutes the foundation of how borders work in the 
ever-shifting Late Westphalian order.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuje w formie interdyscyplinarnej analizy prawno-politologicznej problematykę 
włączenia acquis Schengen do prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego państw członkowskich 
UE w świetle koncepcji hybrydowego reżimu zarządzania granicami i terytorium. Zgodnie z nią, acquis 
Schengen stymulowało proces krzyżowania interesów bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic 
państw członkowskich z ponadnarodowym imperatywem ideologicznym w odniesieniu do zasady swobod-
nego przepływu osób. Hipotezą badawczą w tym artykule jest założenie, że inkorporacja acquis Schengen  
do prawa UE ugruntowała hybrydowość prawno-instytucjonalnej konstrukcji UE po wejściu w życie trak-
tatu amsterdamskiego wskutek sprzeczności logiki przetargu politycznego na poziomie międzyrządowym 
i wertykalnego spill-over wygenerowanego na poziomie ponadnarodowym w wymiarze instytucjonalnym 
i polityczno-decyzyjnym. Wnioski wskazują na ukonstytuowanie w wyniku „schengenizacji” przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, w której zasada swobodnego przepływu osób skutkowała 
zróżnicowaniem mechanizmów adaptacyjnych państw w odniesieniu do zdeterminowanego ideologicznie 
projektu transformacji systemu zarządzania terytorium i granicami w Unii Europejskiej.
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The incorporation of the Schengen acquis into European Union law and the national 
law of the member states
Abstract
This article takes up in the form of an interdisciplinary legal and political analysis the issue of the incorpo-
ration of the Schengen acquis into European Union law and the national legal systems of the EU member 
states in the light of the concept of a hybrid system of territorial governance. Accordingly, the Schengen 
acquis stimulated the process of intersecting the interests of internal security and the protection of Member 
States’ borders with the supranational ideological imperative with regard to the principle of free movement 
of persons. The argument developed in this article is that the incorporation of the Schengen acquis into EU 
law consolidated hybridity of the legal and institutional construction of the EU after the Amsterdam Treaty 
as a result of the contradiction between the logic of political bargain at the intergovernmental level and the 
vertical spillover generated at the supranational level in the institutional and decision-making dimensions. 
The conclusions point to the emergence, as a result of “schengenisation”, of the area of freedom, security 
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and justice in the EU, in which the principle of free movement of people brought about diversification of 
the states’ adaptation mechanisms in relation to the ideologically determined project of transformation of  
the system of management of the territory and borders within the European Union.
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Wprowadzenie
Włączenie dorobku prawnego (acquis) Schengen1 w ramy Unii Europejskiej  

na podstawie protokołu dołączonego do traktatu amsterdamskiego z 1997 roku było 
ważnym wydarzeniem w procesie integracji europejskiej zapoczątkowanym w latach 
50. XX wieku. Inkorporacja zdefiniowanego poza ramami Wspólnot Europejskich 
i Unii Europejskiej zestawu norm prawnych o charakterze zasadniczym i wykonaw-
czym niosła ze sobą dalekosiężne konsekwencje dla stosowania zasady swobodnego 
przepływu osób we współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie wymiaru spra-
wiedliwości i spraw wewnętrznych. Przede wszystkim, pogłębiała złożoność norma-
tywnej konstrukcji UE i wielopoziomowość systemu ponadnarodowego zarządzania 
tą organizacją. Ponadto, pociągała za sobą istotne skutki dla prawa krajowego państw 
członkowskich UE ze względu na „zmienną geometrię” procesów integracyjnych  
toczących się na gruncie prawa Unii Europejskiej. 

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę włączenia acquis Schengen do prawa 
Unii Europejskiej oraz prawa krajowego państw członkowskich UE w świetle kon-
cepcji hybrydowego zarządzania granicami i terytorium, sformułowanej przez Rubena 
Zaiottiego (Zaiotti 2011). Zgodnie z tą koncepcją, acquis Schengen stymulowało 
proces krzyżowania interesów bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic państw 
członkowskich z ponadnarodowym imperatywem ideologicznym odzwierciedlają-
cym finalité politique w odniesieniu do swobody przepływu osób („Europa bez gra-
nic”). W związku z tym, inkorporacja acquis Schengen i rozwój prawodawstwa UE  
na podstawie dorobku prawnego Schengen prowadziła do rozwoju norm i środków 
post-narodowych (mających źródło w tożsamości ponadnarodowej, europejskiej) 
i deterytorializacyjnych. Równocześnie implementacja norm prawnych zawartych 

1 Chodzi przede wszystkim o umowę o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach 
zawartą 14 czerwca 1985 roku w Schengen pomiędzy Francją, RFN, Belgią, Holandią i Luksem-
burgiem, a także konwencję wykonawczą do układu z Schengen przyjętą 19 czerwca 1990 roku 
przez przedstawicieli rządów pięciu państw–sygnatariuszy umowy z 1985 roku. Do tego należy 
dodać protokoły akcesyjne kolejnych państw–stron układu z 1985 roku oraz akty wykonawcze 
przyjęte przez organy realizujące postanowienia układu z 1985 roku oraz konwencji wykonaw-
czej z 1990 roku.
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w dorobku Schengen przez państwa–strony układu z 1985 roku stanowiła interesujący 
przykład zespolenia formy zdefiniowanej współpracy subregionalnej z hybrydowym 
systemem regionalnej integracji polityczno-gospodarczej (Gruszczak 2012a). Inkorpo-
racja acquis Schengen w ramy Unii Europejskiej ujawniła hybrydowy charakter Unii 
Europejskiej jako formy integracji regionalnej sui generis akomodującej krzyżujące się 
interesy suwerennych państw członkowskich z ponadnarodowymi projektami funkcjo-
nalnej adaptacji w ramach prawa i instytucji UE.

Hipotezą badawczą w tym artykule jest założenie, że inkorporacja acquis Schen-
gen do prawa UE ugruntowała hybrydowość prawno-instytucjonalnej konstrukcji UE  
po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego wskutek sprzeczności logiki przetargu 
politycznego na poziomie międzyrządowym i wertykalnego spill-over wygenero-
wanego na poziomie ponadnarodowym w wymiarze instytucjonalnym i polityczno-
-decyzyjnym. Hipotezą pomocniczą jest założenie, że skutkiem „schengenizacji” 
współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE było 
ukonstytuowanie na mocy traktatu amsterdamskiego przestrzeni wolności, bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości, w której traktatowa zasada swobodnego przepływu osób 
skutkowała zróżnicowaniem mechanizmów adaptacyjnych państw w odniesieniu  
do zdeterminowanego ideologicznie projektu transformacji granic państwowych 
w strefie Schengen oraz zarządzania terytorium i granicami w Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł zawiera interdyscyplinarną analizę łączącą elementy politologii, 
prawa europejskiego i stosunków międzynarodowych na gruncie studiów europejskich. 
Dominującą metodą jest analiza prawno-instytucjonalna, wzbogacona przez metodę 
analizy dogmatycznej źródeł prawa europejskiego i analizy decyzyjnej dotyczącej 
procesu inkorporacji dorobku prawnego Schengen w ramy Unii Europejskiej. Do we-
ryfikacji hipotezy o różnicowaniu mechanizmów adaptacyjnych państw w kontekście 
inkorporacji dorobku Schengen w ramy UE posłuży metoda analizy przypadku, obej-
mująca trzy odmienne typy uczestnictwa w Schengen reprezentowane przez Wielką 
Brytanię, Norwegię i Islandię oraz Polskę.

Inkorporacja acquis Schengen w ramy Unii Europejskiej
Decyzja o włączeniu dorobku prawnego Schengen w ramy UE skomplikowała 

konstrukcję prawną i organizacyjną Unii, w szczególności podstawy funkcjono-
wania proklamowanej w Amsterdamie „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości”. Dalekosiężne zmiany w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości 
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i spraw wewnętrznych, funkcjonującej w luźnej, międzyrządowej formule przyjętej 
w Maastricht, zostały ściśle powiązane z ukonstytuowaniem strefy Schengen. Znalazło  
to wyraz w preambule do protokołu schengeńskiego, w której podkreślono, że przepisy 
składające się na acquis Schengen „mają na celu wzmocnienie integracji europejskiej 
i, w szczególności, umożliwienie Unii Europejskiej, aby szybciej stała się przestrzenią 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Zatem Schengen należało traktować 
jako katalizator procesów integracyjnych w odniesieniu do fundamentalnej zasady 
swobodnego przepływu osób, znacznie rozszerzających swój zakres w stosunku  
do wdrożonych do tego czasu regulacji wspólnotowych.

Reforma amsterdamska obejmowała bowiem „uwspólnotowienie” zagadnień doty-
czących swobodnego przepływu osób, które do tego czasu znajdowały się – jako „spra-
wy wspólnego zainteresowania” – w międzyrządowym III filarze Unii Europejskiej. 
Decyzja o włączeniu do Wspólnoty Europejskiej (I filaru UE) polityki imigracyjnej, 
azylowej, wizowej, ochrony granic, celnej, a także współpracy sądowej w sprawach cy-
wilnych, oznaczała konieczność stosowania innych instrumentów prawa pochodnego, 
a także inny zakres kompetencji instytucji wspólnotowych, w szczególności Komisji, 
Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości WE. 

Acquis Schengen w chwili podpisania traktatu amsterdamskiego obejmowało nie 
tylko układ z 1985 roku, konwencję wykonawczą z 1990 roku oraz protokoły akcesyj-
ne, ale także 164 decyzje i 57 deklaracji przyjętych przez Komitet Wykonawczy układu 
z Schengen. Ponadto, w jego zakresie znalazły się załączniki do wspólnej instrukcji 
wizowej, jak również obszerne podręczniki dotyczące kontroli na granicach zewnętrz-
nych obszaru Schengen oraz mechanizmu SIRENE, odnoszącego się do udzielania do-
datkowych informacji w razie pozytywnego sprawdzenia w Systemie Informacyjnym 
Schengen (Rokicka 2000: s. 82). Co ciekawe, do acquis włączono także pięć decyzji 
przyjętych przez Grupę Centralną (Zaiotti 2011: s. 156). Inkorporacja dorobku Schen-
gen do systemu prawno-instytucjonalnego UE jawiła się wówczas – w opinii wielu 
ekspertów – jako proces kontrowersyjny, skomplikowany i żmudny2.

Rada UE, na zasadzie jednomyślności, musiała wskazać w prawie Unii Europejskiej 
podstawy każdego elementu wchodzącego w skład acquis Schengen, a więc de facto 
rozdzielić je między I a III filar UE. Ustalono, że w razie braku jednomyślności lub 
formalnej podstawy w prawie traktatowym (na przykład w odniesieniu do systemów 

2 Zob. krytyczne uwagi: Duff 1997: s. 9; Bribosia 1998: s. 43–46; Kuijper 2000; Rokicka 2000:  
s. 88–90.
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informatycznych, takich jak SIS) dane postanowienia acquis Schengen będą traktowane 
jako instrumenty międzyrządowe oparte na Tytule VI TUE (a więc należące do III 
filaru).

W związku z powyższym, w decyzji Rady nr 1999/435/WE z 20 maja 1999 roku 
określono zakres acquis Schengen podlegający integracji z prawem wspólnotowym  
na zasadzie jednomyślności poprzez ustalenie przez Radę w ciągu pięciu lat od wejścia 
w życie traktatu amsterdamskiego podstaw prawnych dla każdego z dokumentów 
włączonych do acquis. Publikacja dorobku Schengen nastąpiła dopiero we wrześniu 
2000 roku, a więc blisko trzy lata po podpisaniu traktatu amsterdamskiego. Brak ofi-
cjalnej litery całościowego dorobku prawnego Schengen częściowo utrudniał rozwój 
ustawodawstwa unijnego na jego podstawie, a z pewnością był przykładem naruszenia 
wspólnotowej kultury prawnej.

Co ciekawe, nie wszystkie decyzje przyjęte przez Komitet Wykonawczy zostały 
włączone w ramy prawa UE. Niektóre z nich miały poufny charakter. Początkowo, 
zgodnie z decyzją z 1993 roku, takich dokumentów było 13, niemniej przed przy-
jęciem traktatu amsterdamskiego trzy spośród nich (dotyczące spraw wizowych)  
zostały odtajnione. Tak więc z chwilą przyjęcia decyzji Rady nr 1999/435/WE dziesięć 
dokumentów zachowywało poufny status. Pięć spośród nich nie zostało włączonych 
w ramy prawne UE, niemniej w późniejszym okresie trzy z nich (dotyczące środków 
odurzających, przesyłki niejawnie nadzorowanej oraz zwalczania nielegalnego obrotu 
narkotykami) zostały zastąpione przez instrumenty prawa unijnego z obszaru III filaru 
(Thym 2002: s. 222).

„Schengenizacja” zasad przepływu osób w Unii Europejskiej doprowadziła  
do ukształtowania wielopoziomowego systemu prawno-instytucjonalnego wbudowa-
nego w unijną przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Z chwilą wejścia 
w życie traktatu amsterdamskiego, system ten obejmował trzy poziomy normatywne: 

1) prawo wspólnotowe (instrumenty I filaru UE); 
2) prawo Unii Europejskiej (instrumenty III filaru UE); 
3) prawo międzynarodowe publiczne (uczestnictwo Norwegii i Islandii, także – 

w pewnym zakresie – Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii). 
Ta skomplikowana konstrukcja normatywna i instytucjonalna skutkowała zróż-

nicowaniem kategorii uczestnictwa w strefie Schengen, a przede wszystkim sposo-
bów i procedur implementacji acquis Schengen. W dalszej części artykułu zostanie 
przedstawiona inkorporacja dorobku prawnego Schengen do prawa krajowego państw 
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różniących się pod względem typu uczestnictwa w strefie Schengen. Posługując się 
typologią przyjętą przez Annę Szachoń-Pszenny (Szachoń-Pszenny 2014a: s. 292), 
przeanalizowane zostaną przypadki: Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej – jako przykładu uczestnictwa wybiórczego; Norwegii i Islandii – jako 
przykładu uczestnictwa bez członkostwa w UE; Polski – jako uczestnictwa pełnego.

Inkorporacja à la carte – przykład Wielkiej Brytanii
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie jest stroną układu 

z Schengen. Odrębne regulacje ruchu osobowego z Irlandią (tzw. wspólny obszar po-
dróżowania)3, wyspiarskie położenie oraz względy bezpieczeństwa wewnętrznego, nie 
wspominając o specyficznej kulturze politycznej i systemie prawa (common law), były 
głównymi przyczynami nieuczestniczenia w integracji na podstawie acquis Schengen. 
Do tego należałoby wspomnieć o przesłankach polityczno-ideologicznych, szczególnie 
wyrazistych w okresie długoletnich rządów konserwatystów (1979–1997). Rząd bry-
tyjski twierdził, że całkowite zniesienie kontroli granicznych w strefie Schengen ułatwi 
działalność terrorystyczną, przemyt narkotyków, nielegalną imigrację, a nawet będzie 
sprzyjać szerzeniu się chorób roznoszonych przez zwierzęta (Aas 2007: s. 80).

Mimo to przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa aktywnie uczestniczyli 
w pracach konferencji międzyrządowej w latach 1996–1997 przygotowującej re-
formę traktatową, która obejmowała między innymi włączenie acquis Schengen 
w ramy UE. Przeciwstawiając się uwspólnotowieniu zasad przepływu osób w Unii 
Europejskiej, Londyn wynegocjował specjalny status przewidujący wyłączenie (opt-
-out) z postanowień dotyczących „wizy, azylu, imigracji i innych polityk związanych  
ze swobodnym przepływem osób” (tytuł IV TWE). W związku z tym protokół włą-
czający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej zawierał także postanowienia 
dotyczące Zjednoczonego Królestwa (oraz Irlandii). Otwierał przed Wielką Brytanią 
i Irlandią możliwość zastosowania w każdym czasie niektórych lub wszystkich posta-
nowień dorobku prawnego Schengen (Hedemann-Robinson 1999). Art. 4 protokołu 
stanowił, że „Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej […] mogą w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec nich 
wszystkich lub niektórych przepisów tego dorobku. Rada rozstrzyga o takim wniosku, 

3  Obszar wspólnego podróżowania (Common Travel Area) obejmuje także grupę wysp położonych 
w kanale La Manche, w skład których wchodzą Wyspy Normandzkie i Wyspa Man. Mają one 
status tzw. dependencji Zjednoczonego Królestwa: nie są częścią terytorium Wielkiej Brytanii 
oraz nie należą do Unii Europejskiej. Zob. Ryan 2001: s. 856; Szachoń-Pszenny 2014b: s. 34–35.
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stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków […] i przedstawiciela rządu 
państwa, którego ten wniosek dotyczy”.

Z kolei art. 5 protokołu odnosi się do środków prawnych przyjmowanych  
na podstawie acquis Schengen i określa mechanizm umożliwiający Wielkiej Brytanii 
i Irlandii nieuczestniczenie w takich środkach prawnych. Stanowi, że w przypadku, 
gdy oba te państwa, lub jedno z nich, nie notyfikowały przewodniczącemu Rady UE 
woli przyjęcia takich środków, przyjmuje się, że pozostałe państwa członkowskie UE 
mogą je przyjąć i stosować, z udziałem lub bez udziału Wielkiej Brytanii, lub Irlandii. 
Dawało to dużą dowolność wyboru przez Wielką Brytanię (a także Irlandię) środków 
prawnych i potencjalnie miało negatywny wpływ na spójność i przejrzystość praktyki 
implementacji środków prawnych na podstawie dorobku prawnego Schengen4.

Co więcej, Wielka Brytania początkowo uznawała rozłączność postanowień art. 4 
i 5 protokołu schengeńskiego, co miałoby skutkować możliwością uczestnictwa rządu 
Zjednoczonego Królestwa w rozwoju acquis Schengen (czyli udziału w przyjmowaniu 
środków formułowanych na podstawie dorobku prawnego Schengen). Rząd brytyjski 
przytaczał treść deklaracji nr 46 odnoszącej się do art. 5 protokołu w sprawie dorobku 
Schengen, dołączonej do traktatu amsterdamskiego, w której państwa członkowskie de-
klarowały zamiar „podjęcia wszelkich wysiłków w celu umożliwienia działań wszystkich 
państw członkowskich w dziedzinach objętych dorobkiem Schengen, w szczególności 
wówczas, gdy Irlandia i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
przyjęły częściowo lub w pełni ten dorobek, zgodnie z art. 4 protokołu włączającego 
acquis Schengen w ramy Unii Europejskiej” (Declaration on Article 5). 

Jak podkreślał Michał Martela „W opinii brytyjskiej deklaracja ta zawiera domnie-
maną, udzieloną a priori zgodę wszystkich państw członkowskich na udział Wielkiej 
Brytanii i Irlandii we wszystkich środkach, w stosunku do których złożą one wymaganą 
notyfikację” (Martela 2007: s. 25). Z kolei Rada stała na stanowisku, że Wielka Bryta-
nia może włączyć się w stosowanie nowego środka prawnego przyjętego na podstawie 
acquis Schengen tylko wówczas, gdy państwo to uzna za wiążący cały obszar materii 
prawa UE, którego określony środek dotyczy.

Spór między rządem Zjednoczonego Królestwa a Radą Unii Europejskiej dopro-
wadził do wniesienia przez rząd brytyjski kilku skarg do Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich (ETS) i precedensowych wyroków (zob. Case C-77/05; Case 
C-137/05; Case C-482/08). ETS odrzucił brytyjską interpretację art. 4 i 5 protokołu 

4  Tak twierdzi Michał Martela (Martela 2007: s. 23–24).
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schengeńskiego, potwierdzając, że środki formułowane na podstawie acquis Schengen 
mogą być przyjmowane tylko przez państwa, które przystąpiły do układu z Schengen 
oraz respektują przepisy tworzone na jego podstawie. W związku z powyższym ETS 
uznał, że zakwalifikowanie instrumentu prawa UE jako sformułowanego na podstawie 
dorobku prawnego Schengen musi uwzględniać obiektywne czynniki, w szczególności 
cel i treść danego aktu (Cornelisse 2014: s. 755–756).

Partycypacja Zjednoczonego Królestwa w środkach przyjętych na podstawie dorob-
ku Schengen opiera się na procedurze opting in przewidzianej w art. 4 protokołu schen-
geńskiego. Wielka Brytania postanowiła skorzystać z „klauzuli włączającej” i w lipcu 
1999 roku zwróciła się do Rady UE z prośbą o uczestnictwo w tych postanowieniach 
acquis Schengen, które dotyczą współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, 
walki z narkotykami oraz SIS. W maju 2000 roku Rada UE wydała decyzję o zasto-
sowaniu niektórych przepisów acquis Schengen. Wielka Brytania mogła uczestniczyć 
we współpracy policyjnej (ale z wyłączeniem pościgu transgranicznego), współpracy 
sądowej w sprawach karnych oraz współpracy w zwalczaniu przemytu i handlu nar-
kotykami, a także korzystania w ograniczonym zakresie z Systemu Informacyjnego 
Schengen. 

Inkorporacja przez europeizację – przykład Islandii i Norwegii
Współpraca krajów nordyckich w zakresie liberalizacji przepływu osób, pod-

jęta w pierwszej połowie lat 50. XX wieku, była ewenementem w skali światowej.  
Jej rdzeniem była konwencja o zniesieniu kontroli paszportowej na granicach we-
wnątrznordyckich, konstytuująca tzw. Nordycki Związek Paszportowy. Podpisana  
12 lipca 1957 roku w Kopenhadze (przez przedstawicieli Danii, Norwegii, Szwecji 
i Finlandii, do której w 1965 roku przystąpiła Islandia) konwencja wprowadzała liberal-
ne zasady przekraczania granic wewnętrznych zarówno przez obywateli państw–stron 
konwencji, jak i cudzoziemców. Każdy cudzoziemiec mógł poruszać się po terytorium 
państw–sygnatariuszy w okresie do trzech miesięcy od daty przekroczenia granicy 
zewnętrznej obszaru nordyckiego bez poddawania się kontroli. Kontrola paszportowa 
została przeniesiona na granice zewnętrzne i usytuowana na przejściach lądowych, 
w portach morskich i lotniczych (Fode 1993: s. 63–64; Gruszczak 2012b). 

Powstanie strefy Schengen w 1985 roku nie mogło pozostać obojętne dla państw 
nordyckich. Tym bardziej, że „zmienna geometria” zaangażowania w procesy inte-
gracji europejskiej pogłębiła się w wyniku kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej  
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1 stycznia 1995 roku, w wyniku którego dwa państwa nordyckie: Szwecja i Finlandia 
stały się członkami UE. Ponadto Dania była żywotnie zainteresowana przystąpieniem 
do układu z Schengen (van de Rijt 1997: s. 30). Przed Nordyckim Związkiem Paszpor-
towym pojawiła się groźba poważnego kryzysu, zwłaszcza, że konwencja wykonawcza 
do układu z Schengen w art. 140 ust. 1 ograniczała członkostwo w strefie Schengen  
do państw Unii Europejskiej.

27 lutego 1995 roku w Reykjaviku odbyło się spotkanie szefów rządów Rady 
Nordyckiej, podczas którego uzgodniono podjęcie działań dostosowujących zasady 
Nordyckiego Związku Paszportowego z konwencją wykonawczą Schengen (Cullen 
1995: s. 81). Państwa członkowskie UE ze zrozumieniem przyjęły deklarację krajów 
nordyckich o zamiarze zachowania właściwości Związku Paszportowego i wyraziły 
zgodę na podjęcie dalszych działań (Bonnén, Søsted 2003: s. 25–26). 19 grudnia  
1996 roku w Luksemburgu państwa nordyckie uczyniły pierwszy krok w kierunku 
włączenia ich terytoriów do strefy Schengen. Dania, Szwecja i Finlandia podpisały 
protokoły o przyjęciu dorobku prawnego Schengen, natomiast Islandia i Norwegia 
zawarły porozumienie stowarzyszeniowe o współpracy z państwami–stronami układu 
z Schengen w zakresie stopniowego stosowania i rozwoju acquis Schengen. Ponieważ 
możliwość przystąpienia państw spoza UE do strefy Schengen budziła nadal wąt-
pliwości w świetle art. 140 KWUS, więc podczas prac nad reformą traktatową Unii 
Europejskiej zadbano, by nadać staraniom Islandii i Norwegii o członkostwo w Schen-
gen sankcję traktatową. Na mocy art. 6 protokołu schengeńskiego Islandia i Norwegia 
włączyły się we wprowadzanie w życie dorobku Schengen i w jego dalszy rozwój. 
W protokole zdecydowano, że Rada stanowiąca na zasadzie jednomyślności podejmie 
decyzję o zawarciu porozumienia z Islandią i Norwegią zawierającego szczegółowe 
uregulowania ich statusu. 17 maja 1999 roku Rada UE podjęła decyzję nr 1999/439/WE 
o zawarciu porozumienia o stowarzyszeniu Islandii i Norwegii w zakresie wdrożenia, 
stosowania i rozwoju dorobku prawnego Schengen. Następnego dnia ministrowie 
spraw zagranicznych obu państw oraz przewodniczący Sekretariatu Generalnego 
Rady podpisali porozumienie stowarzyszeniowe, dające Islandii i Norwegii możliwość 
uczestniczenia w strefie Schengen.

Umowa ta, zastępująca porozumienie luksemburskie z 1996 roku, dotyczyła wdroże-
nia przez te dwa kraje określonych w aneksie do układu elementów dorobku prawnego 
Schengen, umożliwiających włączenie terytorium tych państw do strefy Schengen oraz 
stosowanie podstawowych regulacji dotyczących poruszania się po tej strefie, wjazdu 
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i pobytu cudzoziemców, a także współpracy organów ścigania i organów sądowych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tym obszarze. Ustalono, że głównym organem 
realizującym stowarzyszenie Islandii i Norwegii z Schengen będzie Komitet Mieszany 
obradujący w zależności od potrzeb na poziomie ministrów, wysokich urzędników lub 
ekspertów. Przedstawiciele Islandii i Norwegii otrzymali prawo „zgłaszania sugestii” 
odnoszących się do projektów aktów prawnych dyskutowanych przez Radę, choć 
mogli to uczynić tylko za pośrednictwem Komisji Europejskiej lub któregokolwiek 
z państw członkowskich. Komisja została zobowiązana do nieformalnych konsultacji 
z ekspertami islandzkimi i norweskimi w sprawie projektów aktów prawnych. W art. 
13 ust. 3 porozumienia podkreślono, że nie narusza ono zasad współpracy w ramach 
Nordyckiego Związku Paszportowego, pod warunkiem ich zgodności z postanowienia-
mi tego porozumienia oraz środków wykonawczych. 

Umowa stowarzyszeniowa w większym stopniu sankcjonowała współpracę 
nordycką w istniejącej formie, niż tworzyła podstawy rozwoju współpracy Islandii 
i Norwegii z państwami Unii Europejskiej w ramach proklamowanej w Amsterdamie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości5. „Klauzula zachowawcza” 
sformułowana w art. 13 ust. 3 umowy otwierała możliwość podążania dotychczaso-
wą ścieżką współpracy nordyckiej. Ponadto umowa wyłączała Islandię i Norwegię  
ze stosowania niektórych zasad współpracy schengeńskiej, takich jak wybrane elemen-
ty polityki azylowej czy kontrola celna na granicach wewnętrznych. Co więcej, rozwój 
ustawodawstwa unijnego na podstawie acquis Schengen może odbywać się bez udziału 
obydwu krajów. Umowa w art. 8 ust. 2 lit. a stanowiła, że Islandia i Norwegia podej-
mują niezależnie decyzję, czy przyjmują nowe akty i środki prawne przyjęte przez 
instytucje Wspólnot Europejskich w zakresie wiążącym obydwa państwa na podstawie 
umowy stowarzyszeniowej i czy dokonają ich implementacji do krajowych porządków 
prawnych. Otrzymały więc one do dyspozycji „klauzulę wyłączającą” uzależniającą 
stosowanie przez nie środków prawa UE rozwijających acquis Schengen od złożenia 
stosownego oświadczenia w Radzie i Komisji.

Umowa stowarzyszeniowa weszła w życie 26 czerwca 2000 roku, niemniej wdraża-
nie jej postanowień przez Norwegię i Islandię nastręczało wielu problemów, takich jak:

 ▪ wątpliwości dotyczące zgodności acquis Schengen z prawem krajowym;
 ▪ różne regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych w syste-

mach informatycznych;

5  Tak twierdzi Peter Cullen (Cullen 2001: s. 72).
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 ▪ wątpliwości dotyczące zabezpieczeń dostępu i przesyłania danych do SIS 
z ruchomych terminali, upowszechnionych na rozległym terytorium krajów 
nordyckich;

 ▪ brak jednolitego systemu ostrzegawczego w razie ujawnienia zgodności spraw-
dzanych danych z wpisem istniejącym w systemie;

 ▪ odmienny model zarządzania krajowym modułem Schengen przyjęty przez 
Danię i Islandię, polegający na powierzeniu tego zadania firmom prywatnym, 
co budziło wątpliwości w aspekcie bezpieczeństwa systemu;

 ▪ konieczność przeszkolenia pracowników technicznych i funkcjonariuszy 
upoważnionych do dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen oraz biur 
SIRENE;

 ▪ różnice terminologiczne w odniesieniu do instytucji ekstradycji i związanej 
z tym współpracy sądowej w sprawach karnych (European Report 24.05.2000).

Ostatecznie te wątpliwości zostały rozwiane i 25 marca 2001 roku, w szesnastą 
rocznicę powstania strefy Schengen, pięć państw nordyckich: Dania, Szwecja, Nor-
wegia, Finlandia i Islandia, zostało włączonych do tego obszaru. Kontrole graniczne 
między tymi państwami a krajami Unii Europejskiej zostały zniesione. 

Inkorporacja przez akcesję do UE – przykład Polski
Już w początkowym etapie dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 

przyjęto założenie o ścisłym związku akcesji do UE z włączeniem terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej do obszaru Schengen. W pierwszym całościowym stanowisku 
rządu RP dotyczącym integracji z UE – Narodowej Strategii Integracyjnej z 28 stycznia  
1997 roku, stwierdzono, że celem nadrzędnym jest „pełne włączenie Polski do współ-
pracy z UE i jej państwami członkowskimi, a w następstwie tego m.in. przystąpienie 
Polski do Układu z Schengen, zapewniającego pełną swobodę przekraczania granic 
przez obywateli […]” (Komitet Integracji Europejskiej 1997).

Protokół schengeński w art. 8 postanawiał, że w procesie negocjacji dotyczących 
przystąpienia nowych państw do Unii Europejskiej dorobek prawny Schengen oraz 
dalsze środki przyjęte na jego podstawie będą traktowane jako część acquis, które 
musi być w pełni przyjęte przez wszystkie państwa kandydujące do członkostwa 
w Unii. Tym samym Polska, podejmując negocjacje akcesyjne, została zobowiązana 
do przyjęcia acquis Schengen. To jednak nie oznaczało, że z chwilą przyjęcia przez 
Unię nowych państw członkowskich ich terytoria zostaną włączone do strefy Schen-
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gen. Ze względu na opóźnienia w przygotowaniach do zniesienia kontroli na granicach 
wewnętrznych zgodnie z zasadami dorobku prawnego Schengen, państwa, które pod-
pisały w 2003 roku traktat akcesyjny, zgodziły się na uzależnienie terminu zniesienia 
kontroli na granicach wewnętrznych z państwami strefy Schengen od decyzji Rady UE 
po spełnieniu wymogów dostosowawczych i przejściu pomyślnej ewaluacji (Radzi-
kowska-Kryśczak, Sadownik 2008).

Polska z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej została zobowiązana do sto-
sowania niektórych przepisów Schengen: dotyczących kontroli granic zewnętrznych, 
walki z nielegalną imigracją, współpracy sądowej w sprawach karnych, wybranych 
aspektów współpracy policyjnej, zwalczania przemytu narkotyków, handlu i przemytu 
broni, ochrony danych osobowych. Inne postanowienia, dotyczące przede wszystkim 
warunków zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych państw strefy Schengen, 
funkcjonowania SIS, niektórych elementów polityki wizowej oraz najważniejszych 
zasad współpracy policyjnej (obserwacja i pościg transgraniczny), podlegały ocenie 
przez Grupę Ewaluacyjną Rady UE (Martela 2005). Zatem inkorporacja dorobku 
Schengen do polskiego prawa dokonała się w zasadniczej mierze w ramach negocjacji 
akcesyjnych z UE, należąc do 24. rozdziału (obszaru negocjacyjnego) – wymiar spra-
wiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Z uwagi na skalę przygotowań Polski do włączenia do strefy Schengen, zwłaszcza 
gruntownej modernizacji i rozbudowy infrastruktury na wschodniej granicy państwa 
(w przyszłości zewnętrznej granicy strefy Schengen), w akcie akcesyjnym Polski  
do UE przewidziano specjalne środki finansowe (tzw. ułatwienia schengeńskie), któ-
rych celem było wsparcie wysiłków związanych z przygotowaniami do pełnego uczest-
nictwa w Schengen6. Polska w latach 2004–2006 otrzymała 311 mln euro na: budowę, 
remont lub modernizację elementów infrastruktury granicznej; zakup wyposażenia, 
oprogramowania komputerowego i środków transportu; szkolenia straży granicznej; 
dofinansowanie działań logistycznych i operacyjnych. Ponadto w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na wdrażanie przepisów schengeńskich oraz wzmacnianie 
sądownictwa przyznano 113 mln euro do 2009 roku.

W styczniu 2006 roku Grupa Ewaluacyjna Rady UE rozpoczęła procedurę oceny 
przygotowań nowych krajów członkowskich do pełnego wejścia do strefy Schengen 

6  Do pomocy finansowej w ramach ułatwień schengeńskich kwalifikowały się: inwestowanie w bu-
dowę, remont lub unowocześnienie infrastruktury granicznej; zakup wyposażenia, oprogramo-
wania komputerowego i środków transportu; szkolenia straży granicznej; dofinansowanie działań 
logistycznych i operacyjnych.
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(Gruszczak, Reczkin 2006). Tymczasem główną przeszkodą były niezależne od 
Polski opóźnienia w budowie Systemu Informacyjnego Schengen nowej generacji,  
do którego zostałyby podłączone nowe państwa członkowskie UE. Dzięki inicjatywie 
Portugalii, która zaproponowała rozwiązanie systemowe, tzw. SISone4all, umożli-
wiające użytkowanie przez nowe państwa członkowskie udostępnionego przez Por-
tugalię oprogramowania krajowego modułu SIS, terytoria dziewięciu nowych państw 
członkowskich, wśród nich Polski, z dniem 21 grudnia 2007 roku zostały włączone 
do strefy Schengen.

Uwagi końcowe
Państwa członkowskie, dokonując reformy traktatowej w 1997 roku, zdecydowały 

o włączeniu dorobku prawnego Schengen w ramy Unii Europejskiej w przekonaniu,  
że prawno-instytucjonalne i polityczne podstawy integracji nadadzą obszarowi 
Schengen odpowiednio wysoką rangę oraz podniosą efektywność mechanizmów 
kontroli granic i bezpieczeństwa wewnętrznego. Hybrydowe zarządzanie terytorium, 
granicami i ludnością w strefie Schengen wymusiło wprowadzenie i stosowanie skom-
plikowanych, nie zawsze skutecznych, lecz wymagających mechanizmów i procedur 
odpowiadających za utrzymujące się tarcia między działaniami ponadnarodowymi 
kierowanymi przez instytucje UE a międzyrządową współpracą determinowaną przez 
państwa członkowskie. Odmiany inkorporacji dorobku Schengen do prawa krajowego, 
przedstawione powyżej na przykładach ilustrujących trzy typy uczestnictwa w Schen-
gen, potwierdziły hipotezę o zróżnicowaniu mechanizmów adaptacyjnych państw 
w odniesieniu do schengeńskiego systemu zarządzania terytorium i granicami.

W ostatnich latach hybrydowość Schengen prowadzi w kierunku odchodzącym  
od koncepcji Rubena Zaiottiego. Zmierza ku renacjonalizacji polityki zarządzania te-
rytorium oraz odbudowy instytucji granicy państwowej jako elementu schengenizacji 
polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. Utrzymywanie od prawie trzech lat kontroli  
na granicach wewnętrznych przez sześć państw obszaru Schengen jest wymownym 
tego dowodem. Przesunięcie punktu ciężkości na uregulowania flankowe, w szcze-
gólności wzmocnienie ochrony południowych i wschodnich odcinków granicy ze-
wnętrznej strefy Schengen, uwarunkowane jest obawą wielu państw tej strefy przed 
zaburzeniami równowagi społecznej, ładu publicznego, a także zagrożeniami bezpie-
czeństwa wewnętrznego. Blokowanie rozszerzenia obszaru Schengen o trzy państwa 
członkowskie UE: Bułgarię, Rumunię i Chorwację przez pojedyncze kraje świadczy 
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o prymacie narodowych interesów nad proeuropejską orientacją ich krajowych polityk. 
Te oznaki wróżą sporą niepewność i rodzą wyzwania w związku z nieuchronną konty-
nuacją reformy prawodawstwa UE opartego na acquis Schengen.
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Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa granic i kontroli w ramach strefy Schengen 
stanowi w ostatnich latach jedno z kluczowych zagadnień w Unii Europejskiej (dalej: 
UE lub Unia). Masowy napływ uchodźców na terytorium UE od 2015 roku zwiększył 
obawy związane z bezpieczeństwem w związku z nieautoryzowanym przedłużaniem 
ich pobytu na terytorium strefy Schengen, transgranicznym terroryzmem i przestęp-
czością. 

Przewiduje się, że w 2025 roku liczba legalnych przekroczeń granicy wyniesie 
887 mln, z czego jedną trzecią będą stanowić krótkoterminowe przepływy obywateli 
państw trzecich podróżujących do strefy Schengen (Komisja Europejska 2016a: s. 3). 
W odniesieniu do obywateli Unii i osób korzystających z prawa do swobodnego prze-
mieszczania się przeprowadzane są tzw. „kontrole minimalne”, natomiast obywatele 
państw trzecich przekraczający granice zewnętrzne strefy Schengen są obecnie podda-
wani „szczegółowym kontrolom”, przeprowadzanym ręcznie na granicach (zarówno 
przy wjeździe do strefy Schengen, jak i przy wyjeździe).

Celem niniejszego opracowania jest analiza prawna funkcjonowania przyjętego  
30 listopada 2017 roku unijnego systemu wjazdu i wyjazdu. Dlatego próba odpowie-
dzi na pytanie, czy system ten, który ma stać się w pełni operacyjny do 2020 roku, 
przyczyni się do przyspieszenia kontroli granicznych na granicach zewnętrznych strefy 
Schengen i zwiększy swobodę przemieszczania, przy jednoczesnej poprawie poziomu 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii. Zastępuje on bowiem obecnie istniejący system 
ręcznego umieszczania odcisków pieczęci w paszportach i będzie rejestrował w formie 
elektronicznej dane dotyczące wjazdów/wyjazdów (oraz informacje o odmowie wjaz-
du) obywateli państw trzecich, którym zezwolono na pobyt krótkoterminowy w strefie 
Schengen. 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że dotąd nie było w prawie unijnym przepisów 
umożliwiających rejestrowanie transgranicznych przepływów podróżnych do i ze stre-
fy Schengen. Tylko stemple w dokumencie podróży – wskazujące datę wjazdu i wyjaz-
du – stanowiły jedyne źródło informacji, na podstawie którego funkcjonariusze straży 
granicznej i organy imigracyjne mogły obliczyć długość pobytu obywateli państw 
trzecich w strefie Schengen i zweryfikować, czy nie przekroczyli oni dozwolonego 
okresu pobytu. Zdarzało się jednak niejednokrotnie, że informacje zawarte na stem-
plach były nieczytelne lub sfałszowane. Podobne trudności z ustaleniem legalności 
wcześniejszych wiz na podstawie stempli w dokumencie podróży napotykały także 
konsulaty rozpatrujące wnioski wizowe przewidziane dla obywateli państw trzecich.
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Dlatego nie może dziwić, że w UE wprowadza się i projektuje rozmaite systemy 
unowocześniania granic (np. system wjazdu/wyjazdu, system ETIAS i ECRIS _TCN), 
by umożliwić wspólne i skuteczne zarządzanie przepływami podróżnych. Tendencje 
te napędza proces technologizacji i digitalizacji bezpieczeństwa granic. Oprócz syste-
mu GPS i satelitarnego wspomagania nadzoru obszarów okołogranicznych na samej 
granicy technologizacja obejmuje korzystanie z czytników paszportowych z danych 
biometrycznych do weryfikacji tożsamości oraz ze zautomatyzowanych procesów 
monitorowania przepływów osób (Lehtonen, Aalto 2017: s. 207 i nast.).

Zmiany te stanowią sedno toczącej się debaty na temat nowej polityki kontroli 
granic, praktyk przekraczania granic oraz szerzej – roli i znaczenia przemysłu bez-
pieczeństwa w UE (Vaughan-Williams 2015: s. 21–28). W rezultacie kontrola granic 
ewoluuje od „wąskiej” ochrony terytorium przez straż graniczną do złożonego procesu 
zaawansowanej technologii, prowadzącego do szerszej koncepcji bezpieczeństwa 
granic, w tym zarządzania danymi na dużą skalę w cyberprzestrzeni (Heiskanen 2014:  
s. 69–70). 

Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że Unia zmierza w stronę bardziej skutecznego 
zarządzania granicami poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii. Jest to 
potrzebne także do zapewnienia kontroli wjazdów i wyjazdów obywateli państw trzecich, 
którym zezwolono na pobyt krótkoterminowy w strefie Schengen. Okazuje się, że żadne 
państwo członkowskie UE nie jest w stanie samodzielnie prowadzić skutecznej kontroli 
wjazdów/wyjazdów na terytorium całej strefy. Dlatego konieczne stało się opracowanie 
stosownego instrumentu unijnego w tym zakresie i skuteczne wdrożenie go we wszyst-
kich państwach członkowskich Unii (Jeandesboz 2016: s. 292 i nast.).

Na potrzeby tak określonej hipotezy została zastosowana przede wszystkim metoda 
dogmatyczno-prawna analizy postanowień aktów prawa pochodnego UE oraz innych 
dokumentów organów unijnych dotyczących unijnego systemu wjazdu i wyjazdu.  
Konieczne było także zastosowanie metody historyczno-prawnej niezbędnej przy 
pokazaniu genezy ustanawiania tego systemu w toku rozwoju procesu integracji eu-
ropejskiej. 

Geneza utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu
Pomysł utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System – EES, dalej: 

EES), pojawił się w grudniu 2004 roku. Wtedy to Europejskie Konsorcjum ds. Oceny 
Polityki Europejskiej zaprezentowało rozszerzoną ocenę skutków dotyczącą utwo-
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rzenia przyszłego Wizowego Systemu Informacyjnego (ang. Visa Information System 
– VIS, dalej: VIS) (European Policy Evaluation Consortium 2004). EES został tam za-
prezentowany jako skomputeryzowany system, który pozwoli na monitorowanie prze-
mieszczania się wszystkich posiadaczy wiz – od etapu składania wniosków wizowych, 
poprzez ich wjazd do strefy Schengen oraz ostateczne jej opuszczenie. Sprawdzana 
byłaby tożsamość wszystkich obywateli państw trzecich, natomiast dane biometryczne 
byłyby wymagane jedynie od obywateli tych państw trzecich, którzy podlegają obo-
wiązkowi wizowemu w UE. Dane te byłyby pobierane w placówkach konsularnych 
i odpowiednio weryfikowane przy wjeździe do strefy Schengen. Wówczas należałoby 
sprawdzić, czy jest to ta sama osoba, która otrzymała wizę, i czy istnieją jakiekolwiek 
informacje o jej ewentualnym zaangażowaniu w działalność terrorystyczną i przestęp-
czą. To samo należałoby czynić przy opuszczaniu strefy Schengen, aby potwierdzić, 
że dana osoba nie przekroczyła dozwolonego okresu przebywania na terytorium strefy 
(Hayes, Vermeulen 2012: s. 28).

W ocenie przyszłych skutków zauważono, że stworzenie takiego systemu byłoby 
jednak bardzo kosztowne i wpływałoby znacząco negatywnie na przestrzeganie praw 
podstawowych. Ponadto jego utworzenie znacznie wykraczałoby poza cel główny, 
polegający na poprawie wdrażania wspólnej polityki wizowej poprzez lepszą wymianę 
informacji między państwami członkowskimi oraz poza inne cele, wyznaczone przez 
Radę w odniesieniu do VIS (European Policy Evaluation Consortium, 2004: s. 31–37).

W dwóch komunikatach z 2005 roku (Komisja Europejska 2005: s. 11) i z 2006 roku 
(Komisja Europejska 2006: s. 6) KE odniosła się także do możliwości utworzenia sys-
temu EES oraz do wprowadzenia programu ułatwień przekraczania granic dla osób 
często przekraczających granice. W ten sposób miała być zapewniona kontrola osób 
wjeżdżających i wyjeżdżających ze strefy Schengen. Ponadto gromadzone byłyby dane 
o statusie imigracyjnym takich osób oraz długości ich pobytu. To wszystko pozwala-
łoby na identyfikację osób przebywających na terenie UE nielegalnie (Rijpma 2017:  
s. 214).

Propozycje te zostały następnie uszczegółowione w kolejnym komunikacie Komisji 
z 2008 roku (Komisja Europejska 2008). Przedstawiono tam kilka propozycji rozwoju 
unijnej zintegrowanej polityki zarządzania granicami poprzez ułatwienie obywate-
lom państw trzecich podróżowania przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Zdaniem Komisji, na granicach można by wprowadzić automatyczną 
rejestrację czasu i miejsca wjazdu/wyjazdu obywateli państw trzecich (niezależnie 
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od tego, czy są objęci obowiązkiem wizowym) w celu wykrywania osób nadmiernie 
przedłużających pobyt. System ten mógłby obejmować rejestrowanie informacji (Bigo 
et. al. 2012: s. 27 i nast.). Aby ułatwić podróżowanie obywatelom państw trzecich 
i poprawę bezpieczeństwa granic, Komisja proponowała więc wprowadzenie trzech 
dodatkowych systemów: programu rejestrowania podróżnych (ang. Registered Tra-
veller Programme – RTP, dalej: RTP), systemu rejestrowania wjazdów/wyjazdów 
oraz elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (ang. Electronic System of Travel 
Authorization – ESTA, dalej: ESTA). 

Komunikat Komisji z 2011 roku zawierał dalsze pomysły zmierzające do opraco-
wania systemu „inteligentnych” kontroli granicznych, mających wzmocnić zarządzanie 
i kontrolę przepływów podróżnych na granicach zewnętrznych UE oraz przyspieszyć 
przekraczanie granic dla godnych zaufania i często podróżujących osób (Komisja 
Europejska 2011). Komisja nie zamierzała jednak jeszcze ostatecznie przesądzać 
o przyszłym, konkretnym wniosku legislacyjnym. Dlatego omawiała tylko zasadni-
cze warianty, wskazując konsekwencje oraz proponując dalsze możliwe działania.  
Nie wykluczała jednak złożenia w przyszłości szczegółowych wniosków legislacyj-
nych, którym będzie towarzyszyć pełna ocena skutków.

Jednak dwie kwestie stały się wówczas jasne. Po pierwsze, ustanowienie i wdro-
żenie systemu EES niewątpliwie zapewniłoby Unii właściwe dane o przepływach 
podróżnych wjeżdżających do strefy Schengen i z niej wyjeżdżających przez wszystkie 
granice zewnętrzne oraz o osobach nadmiernie przedłużających swój pobyt. Po drugie, 
aby zapewnić najwyższą jakość i ograniczyć możliwe ryzyko (takie, jakie pojawiło się 
podczas opracowywania systemu SIS II i VIS) ma zostać ustanowiona nowa agencja 
ds. informatycznych odpowiedzialna za opracowywanie i zarządzanie operacyjne 
wszystkimi systemami1. 

Komisja przyznała także, że wprowadzenie technologii opartej na inteligentnych 
granicach będzie wymagało długoterminowego zaangażowania politycznego i znacz-
nych kosztów. Ponadto wykluczyła możliwość ustanowienia elektronicznego systemu 
zezwoleń na podróż (ESTA) dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego. Jej zdaniem ewentualny wkład w zwiększenie bezpieczeństwa państw 
członkowskich UE „nie usprawiedliwiałby ani gromadzenia danych osobowych  

1 Taka agencja została powołana 25 października 2011 roku na podstawie Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 ustanawiającego Europejską Agencję ds. Zarzą-
dzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Dz.Urz. UE L 286 z 01.11.2011. 
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na taką skalę, ani kosztu finansowego i wpływu na stosunki międzynarodowe” (Komi-
sja Europejska 2011: s. 7).

W lutym 2013 roku Komisja Europejska zaprezentowała trzy wnioski w ramach 
tzw. pierwszego pakietu dotyczącego inteligentnych granic. Były to:

1) wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia systemu wjazdu/
wyjazdu (EES), (Komisja Europejska 2013a);

2)  wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie programu rejestrowania podróż-
nych, zapewniającego obywatelom państw trzecich, którzy zostali poddani we-
ryfikacji wstępnej, możliwość korzystania z uproszczonej odprawy granicznej 
na granicy zewnętrznej Unii (Komisja Europejska 2013b); 

3) wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego kodeks graniczny Schengen 
w celu uwzględnienia faktu ustanowienia systemu wjazdu/wyjazdu i programu 
rejestrowania podróżnych (Komisja Europejska 2013c).

Proponowany system EES miałby zastąpić istniejącą procedurę ręcznego stem-
plowania paszportów obywateli państw trzecich, wjeżdżających do strefy Schengen 
i opuszczających ją. Nowy system obliczałby dozwolony czas pobytu oraz automa-
tycznie powiadamiałby odpowiednie organy o osobach, które ten dozwolony okres 
przekroczyły. Określono także kategorie danych (w tym także danych biometrycznych) 
wprowadzanych do systemu, wymieniono organy krajowe mające uzyskać dostęp  
do systemu, wskazano cele, w jakich zawarte w nim dane mogą być wykorzystywane, 
sprecyzowano okres, w którym te dane mogą być przekazywane oraz wymieniono 
postanowienia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Za rozwój 
i zarządzanie operacyjne EES powinna odpowiadać Agencja ds. Zarządzania Ope-
racyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ang. European Union Agency for the Operational 
Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice 
– eu-LISA, dalej: eu-LISA).

Za podstawowe cele systemu EES uznano: wzmocnienie kontroli granic, zapobie-
ganie nielegalnej imigracji oraz ułatwienie zarządzania przepływami migracyjnymi. 
EES powinien więc przyczynić się do identyfikacji osób, które mogą nie spełniać wa-
runków dotyczących pobytu i czasu jego trwania na terytorium państw członkowskich, 
lub przestały te warunki spełniać. Komisja uznała tym samym, że system EES może 
usprawnić istniejący wówczas system kontroli granicznej na zewnętrznych granicach 
strefy Schengen poprzez:
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 ▪ zastąpienie ręcznego stemplowania dokumentów podróży szybszym i bardziej 
efektywnym systemem zautomatyzowanym;

 ▪ zapewnienie obywatelom państw trzecich (zwłaszcza często podróżującym) 
uzyskania rzetelnej i wiarygodnej informacji o liczbie dni uprawniających ich 
do legalnego przebywania w strefie Schengen;

 ▪ łatwiejszą identyfikację osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu lub 
pobytu na terytorium państw członkowskich, lub przestały spełniać te warunki 
(zwłaszcza przebywających na terytorium państw członkowskich bez doku-
mentów podróży);

 ▪ uzyskanie bardziej precyzyjnego obrazu przepływu podróżnych z i do strefy 
Schengen (w tym liczby osób nadmiernie przedłużających pobyt w podziale 
według narodowości podróżnych i najczęściej używanych przejść granicznych);

 ▪ utworzenie bogatej bazy danych, na podstawie której możliwa będzie ocena wpły-
wu unijnych środków liberalizacji reżimu wizowego i umów o ułatwieniach wizo-
wych zawieranych przez UE z państwami trzecimi (Komisja Europejska 2013a).

Z kolei w systemie RTP mieliby być rejestrowani podróżni z państw trzecich syste-
matycznie przekraczający granicę zewnętrzną (np. osoby odbywające podróże służbo-
we), którym zależy na sprawnym i szybkim jej przekroczeniu. Mogłyby one wystąpić 
o status zarejestrowanego podróżnego i korzystać z dalszych możliwości szybkiego 
przekraczania granic. Uczestnicy programu będą mogli być poddawani zautomatyzo-
wanej kontroli przy wjeździe na terytorium Unii, ale najpierw jednak będą musieli 
przejść szczegółowy proces tworzenia godnego zaufania profilu, w trakcie którego 
zobowiązani będą do podania szczegółowych danych osobowych i informacji na swój 
temat oraz do udostępniania danych biometrycznych. Natomiast późniejsza kontrola 
graniczna będzie już realizowana bez udziału funkcjonariuszy, a jedynie za pomocą 
specjalnych urządzeń (Santowski 2017). 

Komisja podkreśla też, że RTP doprowadzi do efektywnego zarządzania ochroną 
granic, a służby odpowiedzialne za kontrole graniczne będą mogły skupić się na po-
dróżnych stwarzających „większe ryzyko” dla bezpieczeństwa UE. Takie rozwiązanie 
było wyrazem stopniowego odchodzenia od podejścia „skoncentrowanego na pań-
stwie” w kierunku podejścia „skoncentrowanego na osobie”. Oznacza to, że warunki 
przekraczania granic zewnętrznych UE będą w większym stopniu zależeć od indywi-
dualnych cech danego podróżnego, a nie od państwa, z którego pochodzi (Komisja 
Europejska 2013b). 
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Program ten miał prowadzić nieuchronnie do zróżnicowania w sposobie traktowa-
nia osób przekraczających granicę. Do grupy „uprzywilejowanych” może aplikować 
każdy cudzoziemiec. Jednak, aby uzyskać status członka programu RTP, będzie  
on musiał spełnić wiele warunków, np. wykazać, że często podróżuje do Europy 
w celach służbowych, naukowych lub posiada rodzinę w UE. Z kolei odpowiednie 
organy mogą odmówić udziału w programie, jeżeli uznają, że dana osoba nie posiada 
odpowiednich środków finansowych lub stanowi zagrożenie dla porządku publicznego 
i stosunków międzynarodowych państw członkowskich. 

Funkcjonowanie RTP miało być powiązane z projektowanym równolegle syste-
mem EES ze względu na wykorzystywanie w tym pierwszym danych biometrycznych 
gromadzonych w EES. Komisja słusznie zauważyła, że ten pakiet inteligentnych granic 
będzie wpływał na ograniczenie prawa do prywatności obywateli państw trzecich. 
Podstawowym bowiem elementem tych projektów jest stworzenie nie tylko kolejnych 
scentralizowanych baz danych, ale również przyjęcie założenia, że zarówno w ramach 
EES, jak i RTP będą przetwarzane dane osobowe, takie jak odciski palców czy obrazy 
twarzy (Grzelak 2014: s. 137–138).

Przedstawione w ramach pakietu inteligentnych granic propozycje nie uzyskały 
poparcia Parlamentu Europejskiego i Rady. Wyrażano wątpliwości dotyczące wy-
sokich kosztów tych inicjatyw (ok. 1,1 mld euro), ich technicznej wykonalności 
i przewidywanych korzyści (Jones 2014). Poważne zastrzeżenia wiązały się także 
z ustanowieniem systemu EES i jego możliwymi skutkami dla praw podstawowych, 
szczególnie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (European Data Protection Supervisor 2013) podkreślił wpraw-
dzie znaczenie ustanowienia systemu EES, ale zalecił konieczność ponownej oceny 
legalności tego systemu pod kątem zgodności z zasadami zapisanymi w Karcie 
Praw Podstawowych UE (KPP), w szczególności poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego (KPP: art. 7) oraz ochrony danych osobowych (KPP: art. 8). Jego 
zdaniem zgodność systemu EES z zasadą konieczności i proporcjonalności powinna 
być oceniana zarówno w wymiarze globalnym (przy uwzględnieniu istniejących już 
w UE systemów informacyjnych), jak i w wymiarze szczególnym w konkretnym 
przypadku tych obywateli państw trzecich, którzy przebywają na terytorium UE 
zgodnie z prawem. 

Także Grupa Robocza art. 29 wydała opinię, w której kwestionowała konieczność 
tworzenia systemu EES w szczególności w odniesieniu do kwestii spełnienia przez ten 
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system wymogu „konieczności” ingerencji w prawo do prywatności w społeczeństwie 
informatycznym (Article 29 Working Party 2013). 

Na początku 2014 roku Komisja rozpoczęła procedurę weryfikacji swoich propo-
zycji z 2013 roku w celu zidentyfikowania najodpowiedniejszych opcji i rozwiązań na 
rzecz wdrożenia inteligentnych granic. Weryfikacja obejmowała dwa etapy: przepro-
wadzenie ponownej analizy technicznej (European Commission 2014a) i kosztowej 
(European Commission 2014b). W drugim etapie, w 2015 roku realizowany był projekt 
pilotażowy prowadzony przez eu-LISA. Jednocześnie w lipcu 2015 roku KE rozpo-
częła trzymiesięczne konsultacje społeczne, aby zebrać poglądy oraz opinie obywateli 
i różnych organizacji na temat EES. 

Po przeprowadzeniu tych szeroko zakrojonych przygotowań Komisja rozważyła 
konieczne usprawnienia i uproszczenia. W efekcie 6 kwietnia 2016 roku przedstawiła 
tzw. drugi pakiet dotyczący inteligentnych granic. W jego ramach zaproponowano 
wprowadzenie tylko jednego systemu, tj. systemu EES, gdyż KE postanowiła wycofać 
swój wniosek z 2013 roku dotyczący RTP. Pakiet z 2016 roku obejmował zatem zmie-
niony wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu 
(Komisja Europejska 2016a), wniosek w sprawie rozporządzenia zmieniającego kodeks 
graniczny Schengen w kontekście korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (Komisja 
Europejska 2016b) oraz komunikat Komisji na temat sprawniejszych i bardziej inte-
ligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewniania 
bezpieczeństwa (Komisja Europejska 2016c).

Działania związane z przyjęciem pakietu inteligentnych granic nabrały przyspie-
szenia w czasie trwającego kryzysu migracyjnego oraz po częstych atakach terrory-
stycznych w Europie. Prace zakończyły się przyjęciem 30 listopada 2017 roku dwóch 
rozporządzeń: Rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu i wyjazdu EES (Roz-
porządzenie 2017/2226) i Rozporządzenia w sprawie zmiany kodeksu granicznego 
Schengen (Rozporządzenie 2017/2225). Zakłada się, że system EES stanie się w pełni 
operacyjny do 2020 roku.

System EES a modernizacja zarządzania 
granicami zewnętrznymi strefy Schengen

System EES ma rejestrować, przechowywać i zapewniać dostęp państw członkow-
skich UE do danych dotyczących daty, czasu i miejsca wjazdu/wyjazdu oraz odmowy 
wyjazdu udzielanej obywatelowi państwa trzeciego na granicach zewnętrznych. W za-
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łożeniu więc powinien się przyczynić do identyfikacji osób, które nie spełniają warun-
ków pobytu na terytorium państw członkowskich UE lub które przestały te warunki 
spełniać. To dzięki elektronicznemu rejestrowi wszystkich przypadków przekraczania 
granicy przez cudzoziemców będzie możliwe automatyczne obliczanie czasu dozwo-
lonego pobytu w UE obywatela państwa trzeciego oraz identyfikowanie i wykrywanie 
osób nadmiernie przedłużających pobyt. To niewątpliwie może zwiększyć bezpie-
czeństwo wewnętrzne oraz przyczynić się do walki z terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną. 

Warto jednak zauważyć, że Rozporządzenie 2017/2226 w rzeczywistości nie 
ogranicza się jedynie do realizacji celów związanych z zarządzaniem granicami, po-
legających na skróceniu oczekiwania na kontrole graniczne, poprawie jakości kontroli 
tożsamości oraz gromadzeniu dokładniejszych informacji związanych z nadmiernym 
przedłużeniem pobytu. Określa ono warunki, zgodnie z którymi wyznaczone organy 
państw członkowskich i Europol uzyskują dostęp do przeglądania danych podróżnych 
zebranych podczas kontroli granicznych w celu zapobiegania terroryzmowi i innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań 
przygotowawczych (Rozporządzenie 2017/2226: art. 1, 6).

Zakresem systemu EES będą objęci wszyscy obywatele państw trzecich wjeżdża-
jący do strefy Schengen na pobyt krótkoterminowy (maksymalnie 90 dni w każdym 
180-dniowym okresie), niezależnie od tego, czy podróżni ci podlegają obowiązkowi 
wizowemu, czy też są zwolnieni z tego obowiązku, lub ewentualnie obywateli państw 
trzecich wjeżdżających do strefy Schengen na podstawie wizy objazdowej (do jednego 
roku), (Rozporządzenie 2017/2226: art. 2).

EES ma być scentralizowanym systemem interoperacyjnym na poziomie central-
nym z VIS i jednolitym interfejsem krajowym służącym do komunikacji z organami 
państw członkowskich. Kwestia zapewnienia interoperacyjności między system EES 
a systemem VIS stanowi niewątpliwie olbrzymie wyzwanie. Ma to przecież dopro-
wadzić do większej skuteczności odpraw granicznych i ich przyspieszenia. Dzięki 
połączeniu systemu centralnego EES z VIS służby graniczne korzystające z EES będą 
mogły przeglądać VIS i pobierać dane wizowe, importować je do EES i aktualizować. 
Z drugiej strony, interoperacyjność powinna również umożliwić służbom granicznym 
i organom wizowym korzystającym z VIS bezpośrednie przeglądanie EES z poziomu 
VIS do celów rozpatrywania wniosków wizowych i podejmowania decyzji dotyczą-
cych tych wniosków. Ponadto organy wizowe mają aktualizować w EES odpowiednie 
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dane w przypadku unieważnienia, cofnięcia lub przedłużenia wizy (Rozporządzenie 
2017/2226: art. 7 i 8).

Przepisy Rozporządzenia 2017/2226 nie przewidują natomiast interoperacyjności 
z innymi, już istniejącymi w UE systemami informacyjnymi do zarządzania granicami 
i zapewniania bezpieczeństwa, tj. z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), (z sze-
rokim wachlarzem wpisów dotyczących osób i przedmiotów) oraz systemem EURO-
DAC (zawierającym dane o odciskach palców osób ubiegających się o azyl i obywateli 
państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granice zewnętrzne).

Okazuje się jednak, że funkcjonalność tych istniejących systemów jest cały czas 
niewystarczająca. Obecnie dostrzega się także brak interoperacyjności systemów in-
formacyjnych na szczeblu UE, tzn. nie ma zdolności do wymiany danych i dzielenia 
się informacjami, tak aby władze i właściwi urzędnicy dysponowali potrzebnymi 
informacjami, w chwili gdy ich potrzebują. Wskazuje się więc, że niektóre z istnieją-
cych systemów informacyjnych mają nieoptymalne mechanizmy działania, w unijnej 
strukturze zarządzania danymi istnieją luki informacyjne, systemy informacyjne  
są zarządzane w różny sposób i tworzą skomplikowany układ, zarządzanie danymi do-
tyczącymi granic i bezpieczeństwa odbywa się w ramach fragmentarycznych struktur, 
a informacje przechowywane są oddzielnie w niepowiązanych systemach, co sprawia, 
że pewne dane pozostają nieuwzględnione (Komisja Europejska 2016c).

Aby wyelimonować te niedociągnięcia strukturalne występujące w systemach,  
12 grudnia 2017 roku Komisja przedstawiła wnioski legislacyjne w sprawie ustanowienia 
ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE. Pierwszy z nich skupia 
się na wielkoskalowych systemach informacyjnych odnoszących się do granic i wiz 
(Komisja Europejska 2017a), a drugi – na systemach informacyjnych odnoszących się  
do współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji (Komisja Europejska 2017b).

Wskazuje się tam, że sprawne funkcjonowanie instrumentów wymiany informacji 
między uprawnionymi organami i maksymalnie efektywne wykorzystanie zawartych 
w nich danych jest zatem niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich strefy Schengen. Dlatego propo-
nuje się utworzenie nowych narzędzi interoperacyjności, które mają pozwolić na lepsze 
wykrywanie osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko wtedy, kiedy 
przekraczają granice zewnętrzne UE, ale również wówczas, gdy przemieszczają się we-
wnątrz strefy Schengen. Warto wskazać, że w marcu 2017 roku zostały w związku z tym 
wprowadzone stosowne zmiany do kodeksu granicznego Schengen. Nowe postanowienia 
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zobowiązują państwa członkowskie do sprawdzania, w bazach danych, wszystkich osób 
przekraczających granice zewnętrzne UE. Kontroli podlegają także osoby, które zgodnie 
z przepisami UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się (czyli obywatele UE 
oraz członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE), (Rozporządzenie 2017/458).

Nie ulega jednak wątpliwości, że wdrożenie rozwiązań w zakresie interoperacyjno-
ści będzie wymagało odpowiednich środków finansowych i technicznych (np. urządzeń 
mobilnych) oraz zasobów ludzkich i starannego planowania zarówno na szczeblu UE, 
jak i w państwach członkowskich. Instytucje i agencje UE oraz państwa członkowskie 
będą musiały działać w sposób zsynchronizowany, aby zapewnić wdrożenie na czas 
komponentów interoperacyjności i móc jak najszybciej czerpać z niej korzyści. Niemniej 
dalsze usprawnianie funkcjonowania wielkoskalowych systemów informacyjnych UE 
wspierających proces kontroli na granicach zewnętrznych UE i wykorzystywane przez 
organy ścigania (zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych), należy uznać  
za uzasadnione i pożądane.

W ramach systemu EES będą rejestrowane i przetwarzane dane, obejmujące: 
 ▪ tożsamość obywatela państwa trzeciego, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, 

obywatelstwo i płeć;
 ▪ dane biometryczne, tj. odciski czterech palców obywateli państw trzecich 

zwolnionych z obowiązku wizowego oraz wizerunek twarzy zarówno oby-
wateli państw trzecich, którzy są zwolnieni z obowiązku wizowego, jak i po-
siadających wizę (EES nie będzie przechowywał odcisków palców obywateli 
państw trzecich, podlegających obowiązkowi wizowemu, które powinny być 
sprawdzane w VIS);

 ▪ informacje o dokumencie podróży, tj. rodzaj i numer dokumentu, kod państwa 
wydającego dokument i datę upływu ważności dokumentu;

 ▪ informacje na temat wizy dla obywateli państw trzecich podlegających obo-
wiązkowi wizowemu, tj. numer naklejki wizowej, datę upływu ważności wizy, 
liczbę dozwolonych wjazdów i okres dozwolonego pobytu;

 ▪ informacje na temat transgranicznego przemieszczania się osoby, tj. datę i go-
dzinę wjazdu, organ zezwalający na wjazd, przejście graniczne wjazdu, datę 
i godzinę wyjazdu i przejście graniczne wyjazdu;

 ▪ informacje o zmianach w zezwoleniu na pobyt, tj. zweryfikowany termin waż-
ności zezwolenia na pobyt, datę zmiany limitu pobytu, miejsce zmiany limitu 
pobytu oraz podstawę do zmiany lub odwołania. 
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Rozporządzenie 2017/2226 szczegółowo reguluje także zasady przechowywa-
nia i dostępu do tych danych, ich poprawiania i usuwania, chroniąc je tym samym 
odpowiednimi gwarancjami. Nie wydaje się jednak zasadne gromadzenie wizerunku 
twarzy podróżnych podlegających obowiązkowi wizowemu, których wizerunki są już 
przechowywane w VIS. Konsekwencją takich regulacji jest to, że podróżni podwójnie 
udostępniają swój wizerunek, który będzie przechowywany w dwóch różnych bazach, 
mających w założeniu być ze sobą interoperacyjnymi. 

Od momentu uruchomienia EES organy ścigania państw członkowskich i Europol 
będą miały dostęp do tego systemu w ściśle określonych okolicznościach. Odpowie-
dzialność za nadzór nad przetwarzaniem danych spoczywa na Europejskim Inspekto-
rze Ochrony Danych oraz na krajowych organach ochrony danych (Rozporządzenie 
2017/2226: art. 29–33, 50).

Dane należy przechowywać w EES nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, 
w jakich są one przetwarzane. Do celów zarządzania granicami dane obywateli państw 
trzecich, którzy nie przekroczyli okresu dozwolonego pobytu i którym odmówiono 
wjazdu na pobyt krótkoterminowy, przechowuje się w systemie przez trzy lata. Z kolei 
przez pięć lat przechowywane mają być dane osobowe obywateli państw trzecich, któ-
rzy nie opuścili terytorium państw członkowskich przed upływem dozwolonego okresu 
pobytu (Rozporządzenie 2017/2226: art. 34). 

Rozporządzenie 2017/2225 wprowadza do Kodeksu granicznego Schengen zmiany 
techniczne wynikające z wdrożenia EES. Dotyczą one przede wszystkim dokonywania 
w EES wpisów związanych z odmową wjazdu dla obywateli państw trzecich, nowych 
elementów odnoszących się do procedur rezerwowych na potrzeby EES oraz interope-
racyjności EES i VIS. 

Przewiduje się tam także możliwość ustanawiania przez państwa członkowskie  
na zasadzie dobrowolności krajowych programów ułatwień, tak aby obywatele państw 
trzecich, którzy przeszli wstępną weryfikację, mogli korzystać przy wjeździe z odstępstw 
od niektórych aspektów szczegółowej odprawy. Jednocześnie krajowe programy ułatwień 
muszą być ustanowione zgodnie ze zharmonizowanym modelem oraz należy zagwaranto-
wać odpowiedni poziom bezpieczeństwa (Rozporządzenie 2017/2225: art. 8d). Szczegó-
łowo określono także zasady korzystania z takich technologii, jak: systemy samoobsługi, 
bramki elektroniczne oraz systemy zautomatyzowanej kontroli granicznej (Rozporządzenie 
2017/2225: art. 8a, 8b). Zniesiony został tym samym obowiązek systematycznego stemplo-
wania przy wjeździe i wyjeździe dokumentów podróżnych obywateli państw trzecich, któ-
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rym zezwolono na pobyt krótkoterminowy. Jednak zachowano – w przypadkach wyraźnie 
przewidzianych w przepisach krajowych – możliwość umieszczania przez państwa człon-
kowskie przy wjeździe i wyjeździe stempla w dokumentach podróży obywateli państw 
trzecich posiadających dokument pobytowy lub wizy długoterminowe wydane przez  
to samo państwo członkowskie (Rozporządzenie 2017/2225: art. 11).

Zakończenie
Wydaje się, że system EES powinien się przyczynić do poprawy funkcjonowania 

przejść granicznych. Z jednej strony, ma on zapewnić kontrolę nad korzystaniem przez 
obywateli państw trzecich z prawa pobytu na terenie UE oraz usprawnić walkę z nielegalną 
migracją i terroryzmem. Z drugiej strony, powinien ułatwić przekraczanie granic osobom 
z państw trzecich podróżujących do UE w dobrej wierze. Odchodzi się więc od uciążliwe-
go i niezintegrowanego systemu opierającego się na stemplowaniu dokumentów podróży 
przez służby graniczne, przechodząc na system niemal automatyczny, ułatwiający wjazd 
obywatelom państw trzecich. Wiąże się z tym propagowanie wyważonego podejścia łączą-
cego potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa z dobrą realizacją prawa, bez zaniedbywania 
wartości Unii ani jej wizji – jednocześnie wolnej, otwartej i bezpiecznej Europy.

Nie ulega także wątpliwości, że Unia Europejska potrzebuje systemu bezpieczeń-
stwa i kontroli granic umożliwiającego poradzenie sobie z coraz większą mobilnością. 
Niezbędne staje się wykorzystywanie do tego celu nowych technologii. System ten ma 
kluczowe znaczenie dla UE i państw członkowskich w przyciąganiu większej liczby 
odwiedzających, zarówno turystów, jak i przedsiębiorców oraz specjalistów (zamiast 
ich zniechęcania).

W systemie EES mają być gromadzone stosowne dane (także biometryczne) i prowa-
dzony ma być rejestr wjazdów/wyjazdów, aby ułatwić osobom podróżującym w dobrej wie-
rze przekraczanie granicy oraz sprawniej identyfikować osoby przekraczające dozwolony 
okres pobytu. System EES będzie mógł także rejestrować odmowy wjazdu cudzoziemców 
objętych zakresem jego stosowania i umożliwi tym samym organom egzekwowania prawa 
przeprowadzenie ograniczonej kwerendy w bazie danych w celu identyfikacji przestępców 
i do celów wywiadowczych, żeby zapobiegać poważnej przestępczości i terroryzmowi. 
System ten stanie się tym samym największą bazą danych w UE. 

Rozporządzenie 2017/2225 wprowadza zmiany techniczne wynikające z utworze-
nia systemu wjazdu/wyjazdu, w szczególności dotyczące dokonywania w EES wpi-
sów o odmowie wjazdu udzielonej obywatelom państw trzecich, nowych elementów 
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w zakresie procedur rezerwowych na potrzeby EES oraz interoperacyjności EES i VIS. 
Z kolei wprowadzenie systemów samoobsługi i bramek elektronicznych dostępnych dla 
obywateli państw trzecich umożliwi automatyczne przetwarzanie niektórych etapów 
procesu kontroli i tworzenie krajowych programów rejestrowania podróżnych przez 
państwa członkowskie, które chcą takie programy wdrożyć. W ten sposób modernizuje 
się też system zarządzania granicami. 

Utworzenie systemu EES będzie bardzo kosztowne. Kwota szacunkowa przezna-
czona na jego budowę to 480 mln euro. Będzie ona uzależniona od wyniku postępo-
wania o udzielenie zamówienia oraz analizy projektu (integracja istniejących systemów 
krajowych oraz budowa nowego systemu we wszystkich państwach członkowskich). 
Z drugiej jednak strony, niepodjęcie żadnych działań zmierzających do zabezpieczania 
granic zewnętrznych spowodowałby jeszcze większe koszty, zarówno z punktu widzenia 
niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i personel, aby poradzić sobie z rosnącym prze-
pływem podróżnych, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa państw członkowskich UE. 
Elementy systemu są niewątpliwie bardzo skomplikowane technicznie, co nie gwaran-
tuje bezawaryjnego funkcjonowania. Nie jest do końca jasne, w jakim stopniu państwa 
członkowskie UE mają się przyczynić do wdrożenia tego systemu pod względem budże-
towym i instytucjonalnym. Należałoby zatem zastanowić się nad przyjęciem rozwiązania 
umożliwiającego uzyskanie zdecydowanego zaangażowania państw członkowskich, jeśli 
chodzi o współpracę i wnoszenie własnego wkładu we wdrażanie systemu. 
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Abstract
The article presents the most important legal consequences of the enlargement of the Schengen area based 
on the post-Amsterdam principles, which can be described as the three-stage accession to the Schengen 
area. They are defined in the Schengen Protocol and extended in the accession treaties and in EU secon-
dary law. The research area is the rules on the integration of new member states into the Schengen area 
and the legal consequences of this process. They are crucial reform of the Schengen area and set a new 
direction for the development of the “area without borders”. The article presents the main hypothesis and 
two partial hypotheses. The main hypothesis is that the post-Amsterdam principles have become the most 
important reform of the Schengen acquis, setting out the legal necessity and the new legal implications  
of the enlargement of the Schengen area. Two partial hypotheses can be made that the development of the 
post-Amsterdam principles has accelerated the development of the Schengen area and thus strengthened 
the principles of EU law as the “area without borders”. The second sub-hypothesis indicates that this area 
should be considered in two aspects: as a legal area and as a territorial area, which are gradually becoming 
unified through the implementation of the post-Amsterdam principles. The methodology for legal research 
has been used to analyse the primary EU law of the Schengen acquis as incorporated into EU law by the 
Amsterdam Treaty (AT). 
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Trójetapowość rozszerzenia strefy Schengen o nowe państwa członkowskie Unii 
Europejskiej na mocy zasad poamsterdamskich
Streszczenie
Artykuł przedstawia najistotniejsze prawne następstwa rozszerzenia strefy Schengen na podstawie zasad 
poamsterdamskich, które można określić jako trójetapową akcesję do strefy Schengen. Zostały one zde-
finiowane w Protokole Schengen i rozszerzone w traktatach akcesyjnych oraz prawie pochodnym UE. 
Obszarem badawczym są reguły dotyczące włączania nowych państw do obszaru Schengen oraz prawne 
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konsekwencje tego procesu. Stanowią one kluczową reformę strefy Schengen i wyznaczają nowy kierunek 
rozwoju „obszaru bez granic”. W artykule postawiono hipotezę główną i dwie hipotezy cząstkowe. Hipote-
za główna zakłada, że zasady poamsterdamskie stały się najważniejszą reformą acquis Schengen, wyzna-
czając prawną konieczność oraz nowe prawne następstwa rozszerzenia strefy Schengen. Konsekwentnie 
można postawić dwie hipotezy cząstkowe, że opracowanie zasad poamsterdamskich przyspieszyło rozwój 
strefy Schengen, a tym samym wzmocniło „obszar bez granic”. Druga z hipotez cząstkowych wskazuje, 
że obszar ten należy rozpatrywać dwuaspektowo, jako obszar prawa i obszar terytorialny, które poprzez 
realizację zasad poamsterdamskich ulegają stopniowemu ujednolicaniu. Przy zastosowaniu metodologii 
badań prawnych dokonano analizy prawa pierwotnego UE oraz unijnego prawa pochodnego w zakresie 
dorobku Schengen inkorporowanego do prawa UE na mocy Traktatu amsterdamskiego (TA). 

Słowa kluczowe: acquis Schengen, strefa Schengen, prawne następstwa, zasady poamsterdamskie, 
inkorporacja, Unia Europejska

Introduction
The legal consequences of the enlargement of the Schengen area are the conse-

quences of the European Union reforms made by the Amsterdam Treaty (hereinafter: 
AT). Attached to the AT, Schengen Protocol, which from the legal point of view has 
the same legal validity as the treaties, radically reformed the principia of the Schengen 
area enlargement, which can be described as the post-Amsterdam principles. They are 
clarified at the stage of accession of new states to the EU. These rules were subsequently 
extended in the accession treaties and approved in the Council decisions under which 
states incorporated into the Union after the AT become Schengen states. European Union 
law has redefined the acquis Schengen in two dimensions. First, including it in the legal 
and institutional framework of the EU. Secondly, as a consequence of this incorporation, 
defining the rules of covering the new member states with it. The article focuses on this 
second aspect, defining the post-Amsterdam principles and the stages of their implemen-
tation; indicating special legal status of these solutions, the correctness and effectiveness 
of their application and legal problems caused by non-legal conditions.

It should be emphasised that they are not optional for these EU member states, but 
they determine the legal necessity to join the Schengen area. The innovative nature of 
this legal solution lies in the fact that the condition for the commencement of the acces-
sion procedure to the Union is the obligation to adopt the acquis Schengen and future 
inclusions in the Schengen area. This obligation cannot be mitigated by any exemptions 
that were applied to some of the states of the then EU. These conditions, which can 
be described as the post-Amsterdam principles, differ from the previous rules of the 
Schengen area enlargement.
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For the purposes of the article, the concept of post-Amsterdam principles was 
developed to define the legal rules for the Schengen area enlargement by new EU 
member states, whose accession to the Union and subsequent incorporation into 
the Schengen area took place after AT. The concept of ‘post-Amsterdam’ principles 
already applies to candidate countries for the European Union (in the first stage), 
and fully to its new member states (in the second and third stage). They constitute 
the legal consequences of the wider process of incorporation of the acquis Schengen 
into EU law under the Amsterdam Treaty, so they can be more accurately described  
as the post-Amsterdam principles of the enlargement of the Schengen area. They 
were shaped in primary and secondary EU law, specifically in the Reform Treaty, 
which was AT and in the accession treaties and confirmed in the Council’s deci-
sions. In this sense, one can speak about the three-stage access to the Schengen area 
binding on new EU member states. In practice, it has been fully applied to nine 
countries that joined the EU in 2004, and in 2007 the Schengen area (i.e. Poland, the 
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia and Malta).  
Four countries went through the first two stages (Cyprus, Bulgaria, Romania and 
Croatia). Their position in relation to the Schengen area can be defined as pending 
membership (Szachoń-Pszenny 2014a: p. 302–303). It is expressed in the fact that 
these countries are bound by the acquis Schengen, but it is only the Council decision 
that allows them full membership in the Schengen area.

The post-Amsterdam principles in primary law originate in the Schengen Protocol, 
which is an integral part of AT. They are developed in accession treaties that form  
an integral part of the accession treaty to the EU. The choice of primary law on the 
basis of the post-Amsterdam principles provides certainty of their invariability, and  
at the same time, as practice shows, it guarantees their strengthening. This has hap-
pened under the Treaty of Lisbon, which has not only maintained, but even deepened 
the reforms of the Amsterdam Treaty regarding the application of the acquis Schengen. 
This results in an even closer link to EU law, because virtually every piece of legislation 
that is an extension of the acquis Schengen is at the same time legislation belonging  
to the EU’s area of freedom, security and justice (AFSJ), (Szwarc-Kuczer 2012: p. 248; 
255). The incorporation of the acquis Schengen into EU law also results from the very 
logic of the unification of Europe, based, inter alia, on the principle of free movement 
of people (Skorzycki 2017: p. 85–86). In this way, the principles of EU law have been 
strengthened by the incorporation of the acquis Schengen.
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Proper application of the post-Amsterdam principles contained in primary law 
and consequently, full inclusion in the Schengen area is sanctioned by secondary law.  
The three-stage nature of the post-Amsterdam principles can therefore be distinguished 
as follows:

1) preparation for membership in the EU, in particular within the framework  
of the Copenhagen criteria, the ability to adopt the acquis commumautaire, part 
of which is the acquis Schengen (which results from the Schengen Protocol);

2) binding acquis Schengen in accordance with the accession treaties (new member 
states are associated with it from accession to the EU, but apply part of the acquis 
Schengen, while the Council decision is required to apply the remaining part);

3) applying the whole of Schengen under Council decisions (land and sea borders, 
and then air borders).

The aim of the article is to prove the hypothesis that the post-Amsterdam principles 
have become the most important reform of the acquis Schengen by determining the 
legal necessity and new legal consequences of the enlargement of the Schengen area. 
At the same time, two partial hypotheses can be put forward that the development of the 
post-Amsterdam principles has accelerated the development of the Schengen area and 
thus strengthened the “area without borders”. The second partial hypothesis indicates 
that this area should be considered in two aspects as the area of law and the territo-
rial area, which, by implementing the post-Amsterdam principles, are gradually being 
unified. At the same time, it is not possible to marginalise problems that are currently 
occurring in the Schengen area, mainly related to the migration crisis.

The article is based on a legal approach based on legislation primarily of primary 
EU law on the integration of acquis Schengen into EU law and the legal consequences 
of this process. The classic formal and dogmatic method was used, which is necessary 
to first determine the post-Amsterdam principles and to analyse the treaties of accession 
of EU member states after AT and, in the alternative, the systemic method for indicating 
the position of the acquis Schengen in EU law.

First stage – post-Amsterdam principles  
in the Reforming Treaty (Schengen Protocol)

The essence of post-Amsterdam principles are the regulations of the primary EU 
law, specifically the provisions of the Schengen Protocol governing the Schengen 
enlargement by new EU Member States. This way of developing the Schengen area 
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is called in the doctrine a highly selected border regime that regulates access to the 
Schengen area (Scott 2016: p. 29). It has brought the most far-reaching effects as far  
as the enlargement of both the EU and the Schengen area is concerned.

The Schengen Protocol is an integral part of the Amsterdam Treaty, so the rules 
for the enlargement of the Schengen area are governed by the highest hierarchical 
source of the EU law. It should be noted that these principles are already in force 
at the stage of accession negotiations regarding the accession of new member states 
to the European Union, when the acquis Schengen and other measures taken by the 
institutions to apply it are considered as the acquis, which should be fully accepted 
by all accession candidate countries (Schengen Protocol: Article 8). This is the core 
of the post-Amsterdam principles, while their development and at the same time  
an integral part, are the provisions of the accession treaties on the application of the 
acquis Schengen and the Council decisions sanctioning full inclusion in the Schengen 
area. In this way, the development of the Schengen area was inextricably linked to the 
development of the EU, representing its consistency and the strengthening the EU law 
by the acquis Schengen.

Joining the Schengen area begins with the moment of submitting the application for 
accession to the EU. It means that the state meets the Copenhagen criteria, including  
in particular the ability to adopt the entire EU legal system, of which the acquis Schengen 
is an integral part. In the doctrine, the acquis Schengen is known as the acquis of the 
organisation (Jesień 1998: p. 85). Thus, the state starting the EU accession procedure 
at the same time starts the accession procedure to the Schengen area. EU law does 
not provide for any other possibility that existed before AT, it was even sanctioned  
by the provisions of the Schengen Protocol for the United Kingdom and Ireland, and 
to a certain extent to Denmark. It seems that the post-Amsterdam principles have 
stopped the process of disintegration of the EU and the Schengen area, striving for their 
gradual unification not only by eliminating the possibility of maintaining exemptions 
from the Schengen area, but by developing uniform rules of joining the Schengen area.  
Due to the fact that the incorporation of the acquis Schengen into the EU law occurred on 
specific legal principles, the consequences of the Schengen area extension also retained 
a certain specificity.

Previously, this was done on the basis of classic international agreements. As interna-
tional agreements, the Schengen Agreement and the Schengen Implementation Conven-
tion contained principles allowing for accession to them, which was subject to ratification 
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by both the acceding state and the parties Schengen I and Schengen II. The accession 
agreement could enter into force only after all ratifications have been carried out (Tchor-
badjiyska 2007: p. 23–24). They were concluded both with the then EC member states 
and countries outside the Community structures. They have been included in the acquis 
Schengen as these mentioned protocols and agreements on accession. In accordance with 
the Schengen Protocol, the Schengen principles have been applied to them without delay 
(Schengen Protocol: Article 2 (1)). Some of the countries that have concluded protocols 
and agreements on accession have become Schengen member states after the signing 
and even the entry into force of AT. In this way, the post-Amsterdam principles also par-
tially cover the countries of the “old EU”, which signed the agreements on the accession  
to the acquis Schengen, but they became fully Schengen states after the entry into force 
of the AT, and thus by virtue of the Council decision. These include: Greece (accession 
agreement of November 6, 1992, Council Decision of December 13, 1999) and Den-
mark, Finland, Sweden (accession agreement of December 19, 1996, Council Decision 
of 01.12. 2000). At the same time, it accelerated the integration of Norway and Iceland 
into the Schengen area at the same time, but on a different basis than EU Member States.

In relation to the above, it is worth noting that in the case of Greece, late accession 
to the Schengen area in relation to other countries of the “old EU” still translates into 
real difficulties with controlling external borders (which are mostly sea borders). In the 
case of Scandinavian countries, historical and geopolitics relations proved to be stron-
ger than European integration - the actual full inclusion of the Scandinavian countries 
into the Schengen area took place at the same time (some of them joined the EU by the 
AT and some still remain outside the EU).

It should be noted that with the entry into force of the Amsterdam Treaty on 1 May 
1999, the Council replaced the Schengen Executive Committee (Schengen Protocol: 
Article 2 (1)). The main decision-maker in the field of the acquis Schengen has become 
the EU Council for Justice and Home Affairs, sitting as a Mixed Committee with the 
participation of Iceland and Norway (with time also Switzerland and Liechtenstein), 
(Dudzic 2008: p. 10). This is an unprecedented institutional change, where the body 
established under international agreements has been replaced by an EU institution. 
Furthermore, this EU institution, with regard to the acquis Schengen, holds debates  
in the panel covering non-EU countries.

Since the entry into force of the AT, a 5-year transition period related to the full 
“communitisation” of the acquis Schnegen has begun, so that it will be possible  
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to achieve an AFSJ within which it is necessary to ensure free movement of people 
(Rokicka 2000: p. 80). The idea was to grant the legislation based on the acquis Schen-
gen a supranational rank, instead of an intergovernmental one. The end of the transi-
tional period was also the date of the largest EU enlargement, which is another factor 
indicating the legal unification of the acquis Schengen and EU law, and, consequently, 
a significant reduction of territorial differences.

The Schengen Protocol has made a new division of the states of integrated Europe 
(“an area without borders”). By introducing the obligation to adopt the acquis Schen-
gen by the new member states, the Union has made a “quantum leap” in strengthen-
ing the free movement of people, however allowing a separate position of the United 
Kingdom and Ireland at the same time, this process has slowed down. In the context  
of commenced Brexit, it seems that basically there is no possibility of retreat. At the 
same time, allowing for the incorporation of Norway and Iceland into the Schengen 
area, it allowed the Schengen area to be expanded to include countries outside the EU, 
but closely related to it in particular in terms of facilitating the movement of people. 
This opened the road to membership in the Schengen area to Switzerland and Liech-
tenstein, which together with Norway and Iceland were incorporated into the Schengen 
area after the entry into force of AT. The first and third stage of the post-Amsterdam 
principles were applied to them, while the second stage was obviously replaced  
by special EU agreements.

It should be noted that both the creation of the Schengen area and the legal conse-
quences of its enlargement are immanently linked to the development of the EU. Estab-
lishment and strengthening of the Schengen area occurred during the period of intense 
debate on amendments to the treaty law. In fact, from the very beginning, Schengen 
legal regulations have been envisaged as solutions for the whole European integration, 
and not just for a selected, narrow group of signatories of the Schengen agreements. 
They were conceived as a model regulation for future instruments of EU law, which 
will be adopted if these issues are within the competence of the then European Com-
munity (Czapliński 2005: p. 18–32). This has become a quantum leap in the regulation 
of the legal consequences of the enlargement of the Schengen area, which has since 
been immanently connected with the enlargement of the Union. By binding the acquis 
Schengen with the rights of EU citizens and the EU freedom of movement of people, 
EU member states have placed this area under Treaty law and have included the Union 
institutions in its management. It cannot go unnoticed that the member states, agreeing 



112 Anna Szachoń-Pszenny

to some exceptions in the incorporation of the acquis Schengen, have complicated the 
EU structure by introducing the so-called variable geometry, including non-EU coun-
tries that extend beyond their territory, while leaving several EU member states (Mar-
tenczuk 2008: p. 499). In this dimension, the Schengen area is defined as a phenomenon 
of “extended” European integration or “incompatible” territorial map (Gruszczak 
2012: p. 25–34). Paradoxically, however, the Amsterdam Treaty at the same time put  
an end to further progress in this perception of the Schengen area by establishing a clear 
principle that in the accession negotiations with the EU, the acquis Schengen and de-
velopment measures are recognised as acquis, which should be fully accepted by all 
these countries. It can therefore be concluded that acquis Schengen is an EU immanent 
law, while strengthening the EU’s free movement of people, extending its norma-
tive and territorial scope. This strengthening has a subjective dimension with respect  
to citizens of the new member states and the objective, by extending the territorial 
scope of the “area without borders” by abolishing controls at new internal borders.

Stage two – post-Amsterdam principles  
in the Treaty of Accession (Act of Accession) 

The second stage of post-Amsterdam principles, like the first, are the regulations  
of the primary law of the European Union. Here, however, they are concretised in acts 
of accession and accession protocols, which are an integral part of the accession treaties 
to the Union. After AT, there were three such treaties that resulted in the enlargement 
of the EU in 2004, 2007 and 2013, additionally as a consequence of the first one there 
was also the largest enlargement of the Schengen area in 2007, which was the result 
of the largest EU enlargement three years earlier. The accession treaties contain two 
legal bases for accession to the EU and the Schengen area. The acquis Schengen was 
included in the legal systems of the new EU member states mainly in the framework  
of accession negotiations with the EU (Gruszczak 2018). All three stages of post-Am-
sterdam principles have been applied to Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hun-
gary, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia and Malta, making them full member states 
of both the EU and the Schengen area. They became the first states to join the Schengen 
area on the basis of the provisions of post-Amsterdam principles, while maintaining 
the entire three-stage process. When analysing the legal bases for the extension of the 
Schengen area, it should be pointed out that Poland (and the other 8 countries) have 
developed model practices. In this way, the Schengen Protocol and its complementary 
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accession acts became the beginning of the unification of acquis Schengen and EU law 
in the field of free movement of people across internal borders.

The scope of acquis Schengen in the Schengen Protocol does not raise any doubts, 
as it remains the same for all new EU member states. On the other hand, the scope of the 
acquis Schengen is extended in subsequent accession treaties, which results from the 
increasingly advanced development of the acquis Schengen. This is shown by a brief 
legal and comparative analysis of accession treaties regarding Poland’s accession to the 
EU (and the remaining 8 states), Romania and Bulgaria as well as Croatia. The acquis 
Schengen is defined in the 2003 Accession Acts concerning the accession of Poland and 
other states and from 2012 on the conditions of accession of Croatia, and in the 2005 
Accession Protocol regarding the conditions and arrangements for the admission of the 
Republic of Bulgaria and Romania to the European Union. The names do not matter, 
because both acts and protocols form an integral part of the accession treaties and have 
the same legal force. The acquis Schengen has been divided into two parts for each  
of these states. The first is the acquis Schengen resulting from the Schengen Protocol 
and the acts based thereon or otherwise related to it, as well as any further acts that may 
be adopted before accession (detailed in the annexes). The second type is the provisions 
of the acquis Schengen in the form in which they were incorporated into the framework 
of the European Union and acts based thereon or otherwise related to it, which do not 
belong to the first part. The first and, at the same time, the most important part of the 
acquis Schengen are states related to and applying it from the day of accession to the 
EU. The second part is binding for states also due to the accession to the Union, but 
it is fully applied only by a Council decision taken for this purpose, after checking, 
in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures, that the necessary 
conditions for applying it are met in the new member state. (Act of Accession 2003,  
Article 3 (1–2), Accession Protocol 2005, Article 4 (1–2), Act of Accession 2012,  
Article 4 (1–2)). In practice, this comes down to the fact that the Council’s decision al-
lows full abolition of controls at internal borders, which is in fact even more facilitating 
the free movement of people.

In the case of Croatia, the full implementation of the acquis Schengen was strength-
ened by underlining the inclusion of all the Schengen provisions in accordance with 
the agreed common standards and basic principles. This decision is to be taken by 
the Council in accordance with the applicable Schengen procedures and taking into 
account the Commission report confirming that Croatia is still meeting its obligations 
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that are relevant to the acquis Schengen during the accession negotiations (Act of  
Accession 2012, Article 4 (2)). The adoption of such a more precise regulation seems  
to be significant after the experience of Romania and Bulgaria, which have met all the 
legal requirements of the acquis Schengen included in the accession protocol and de-
termined during accession negotiations with the EU. However, the Council’s decision 
has not yet been issued for political reasons which pose a threat to the functioning of the 
Schengen area in consideration of some of the member states. These reasons, although 
justified and appearing already at the stage of efforts to join the EU, have not been 
included in the legally defined terms of membership in the Schengen area, therefore 
there are no formal legal obstacles to the full inclusion of Romania and Bulgaria into 
the Schengen area (Szachoń-Pszenny 2014b: p. 45). They rather result from the migra-
tion crisis and more stringent requirements related to the internal security of the Union. 
With Croatia added at the stage of accession to the EU, an additional requirement for 
the European Commission to confirm that the state is still fulfilling its obligations under  
the acquis Schengen mentioned in the Act of Accession. Such a procedure allows the 
state to be controlled on an ongoing basis in terms of compliance with the post-Am-
sterdam principles set out in the second stage, not only by the Council, but also by the 
Commission. Therefore, in the institutional dimension, one can speak about the control 
of the acquis Schengen, not only by the Member States represented in the Council, but 
also by the European Commission representing the Union as a whole.

The second stage of the post-Amsterdam principles combines EU enlargement 
with the obligation to enlarge the Schengen area. This demonstrates the uniqueness  
of this historically fifth enlargement of the European Union, which this time has become 
a process, not just a point in time. Since then, accession to the EU is more than ever 
a process that continues even after the date of accession. Member states that joined the 
EU in 2004, 2007 and 2013 must also adopt a new flexibility tool, which is enhanced 
cooperation in the area of the acquis Schengen, and new criteria must be met in relation 
to the original Copenhagen accession criteria (Tchorbadjiyska 2007: p. 22–23).

The third stage – the post-Amsterdam principles 
on secondary law (Council decision)

The third stage of the post-Amsterdam principles allows full inclusion in the Schen-
gen area. It is carried out under a secondary law legal act, which is of a nature approv-
ing the implementation of two previous stages. The Council decides on the unanimity 
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rule of its members representing the governments of the EU member states, which are 
also states of the Schengen area and the representative(s) of the government(s) of the 
member state(s) in which these provisions are to be implemented (Act of Accession) 
2003, Art. 3 (2), Accession Protocol 2005, Art.3, (2): Act of Accession 2012, Article 
4 (2). At the same time, it should be remembered that the Schengen states that are 
outside the EU also have the right to vote in this matter, but they participate in the 
Mixed Committee’s formula.

At this stage, the second part of the acquis Schengen that is binding on the new 
member states from the date of accession to the EU becomes fully applicable in those 
countries that are de facto becoming full members of the Schengen area. The Council’s 
decision is issued after verifying that the necessary conditions for applying the acquis 
Schengen have been met and after consulting the European Parliament. So far, one 
Council Decision of 6 December 2007 on the full application of the provisions of the 
acquis Schengen has been issued in the Czech Republic, the Republic of Estonia, the 
Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic 
of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Republic of Slo-
vakia. It resulted in the largest enlargement of the Schengen area following the largest 
accession to the EU. In this way, the efficiency of the three-stages principles in the rapid 
enlargement of the Schengen area has been proven.

The Council Decision is an legal act of secondary law constituted by an institution 
whose members are representatives of member states at the ministerial level. Granting 
the Council the ultimate competence regarding full membership of the Schengen area 
raises some doubts. The question arises, why this competence has not been divided 
between the main EU legislative institutions from which the Commission represents 
the Union as a whole, while Parliament acts on behalf of the EU society? Is it not better 
if the issues of de facto strengthening the free movement of people by the abolition of 
internal border controls would be decided more by an institution coming from general 
elections? Parliament issues only an opinion in this matter, which the Council takes 
into account, but has no competence to act jointly with the Council. This is particularly 
important in relation to the circumstances surrounding the ending of the Schengen 
enlargement procedure for Poland and other 8 EU member states and the Council’s still 
missing decision regarding Romania and Bulgaria. 

According to the Council’s press release issued just before the decision came into 
force, it can be seen that the Council was willing to apply it even faster than the EP.  
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The evaluation of the abolition of internal border controls was finalised and the Euro-
pean Parliament delivered its opinion on 15 November 2007, but the Council, as early 
as on 8 November 2007, stated that the member states concerned had fulfilled all the 
necessary conditions for applying the acquis Schengen (Council Press Release 2007).

The European Parliament on 8 June 2011 issued a positive opinion on the accession 
of Bulgaria and Romania to the Schengen area. According to the EP, both states have 
met the conditions to join the common “area without borders”. Having acknowledged 
the progress of both member states and the results of the audit visits carried out by 
teams of experts, the EP came to the conclusion that few issues that need to be further 
developed do not prevent full membership of Bulgaria and Romania in the Schengen 
area. Parliament’s opinion was forwarded to the Council, which has not yet taken a de-
cision (EP 2011). Apart from considering the reasons, it is worth focusing on the legal 
aspect of this solution, where only the third stage of the Amsterdam regime is missing 
for full membership in the Schengen area. What can certainly be stated is that the 
Council’s decision in this matter must be taken in the short or long term. 

The post-Amsterdam principles do not present the possibility of permanently 
remaining new member states outside the Schengen area. The same rules apply  
to Cyprus and Croatia. In this context, we can talk about pending membership, which  
in accordance with the adopted post-Amsterdam principles will transform into full 
membership in the Schengen area. In the current situation, the prospect of full member-
ship is conditioned to a certain extent by the consequences of threats resulting from the 
intensified migratory pressure in recent years.

The Polish road to Schengen turned out to be exemplary in terms of the efficient 
implementation of all three stages of the post-Amsterdam principles. This does not 
mean that there were no problems, however, it should be admitted that in relation  
to the forecasts they were quickly resolved. The justification for more than three years 
of waiting for the full inclusion of new EU member states in the Schengen area, whose 
accession took place in 2004, is not only about adapting their borders to the require-
ments of the acquis Schengen. It was decided that due to the modernisation works on the 
Schengen Information System, the first new member states will be able to fully apply 
the acquis Schengen not earlier than at the end of 2007. In all states that joined the EU 
on 1 May 2004, the process of preparation for the application of the acquis Schengen 
was similar. Due to geographic conditions, it seemed that the most favourable solution 
would be the full application of the acquis Schengen by all these states at the same 
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time (Kołakowska, Krystyniak, Żelazo 2004: p. 75–126). It became a fact faster than 
expected. Interestingly, before the AT came into force, there were also forecasts that  
it is theoretically possible for Poland to join the Schengen area, but for practical reasons 
it does not seem possible (Jesień 1998: p. 86). This forecast did not work, although  
in the opinion of commentators, accession to the EU without full inclusion in the Schen-
gen area was considered a “second category of EU members”, while others considered 
abstaining from full extension of Schengen as justified, pointing to the need to ensure 
a high level of real protection of external borders. In fact, the truth is in the middle:  
on the one hand, there was a situation where, due to maintaining controls at the borders 
with the new member states, the social acceptance of accession was relatively weaker 
and the principle of free movement was not fully implemented and on the other hand 
new challenges of the implementation of the rules of the post-Amsterdam principles 
took on special importance. Work on the new information system SIS II and the process 
of assessing the readiness of the new member states to fully apply the Schengen provi-
sions (the so-called SCHEVAL) effectively delayed the political decision on the date  
of enlargement of the Schengen area (Boguszewski, Jasiński, 2007: p. 8–14). 

However, the mere fact of being included in the SIS does not directly affect the 
acceleration of full integration into the Schengen area. The decision regarding the in-
clusion of Poland (and the remaining 8 member states) in the SIS was taken only less 
than half a year (12 June 2007) before full inclusion in the Schengen area and a similar 
decision was taken 8 years ago with regard to Romania and Bulgaria (29 June 2010), 
and they are still not full members of the Schengen area.

Final conclusions
The reforms of the Amsterdam Treaty included in the Schengen Protocol initiated 

the introduction of new rules for the development of the acquis Schengen, which 
were closely linked to the European Union law. In the context of the incorporation of 
the acquis Schengen into EU law, it is possible to talk about the enlargement of the 
Schengen area on the pre-incorporation (pre-Amsterdam) and post-incorporation (post-
Amsterdam) principles. The first of them were based on the principles of voluntary 
accession to intergovernmental cooperation. The second, which can also be described 
as EU rules for the development of the Schengen area, introduced the obligation to join 
the Schengen area as a legal necessity resulting from the accession to the European 
Union. The fulfilment of this obligation has been extended over time and regulated 
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in EU primary and secondary law. One can therefore speak more precisely about the 
legal necessity of joining two areas – first, the acquis Schengen and then the terri-
tory of the Schengen area. The analysis leads to the conclusion that the introduction 
of the post-Amsterdam principles accelerated the enlargement of the Schengen area.  
It first includes the EU member states whose accession took place after the AT, but also 
countries outside the Union, but fully applying acquis Schengen. Currently, the further 
enlargement of the Schengen area depends to a certain extent on the consequences  
of the migration crisis.

The post-Amsterdam principles of enlargemet of the Schengen area have been 
developed in three stages, along with the development of the acquis Schengen in the 
legal and institutional framework of the European Union. Starting from the obligation 
to adopt the acquis Schengen as part of EU law, through clarification in the treaties  
of accession to the Union, until approval by the Council decision of full membership  
in the Schengen area. The choice of primary law as the legal basis for the extension 
of the Schengen area gives the certainty of the immutability of the post-Amsterdam 
principles. The new EU member states received clear legal guidelines set out in pri-
mary law (the Reform Treaty and accession treaties), whose fulfilment is confirmed 
in secondary law. In this way, you can talk about the three-stage membership in the 
Schengen area, first as a candidate country to the EU, then a member state of the Union, 
until full participation in the Schengen area. This was very effectively and efficiently 
applied to the “first enlargement” of the Schengen area by new EU member states after 
AT. This confirms the hypothesis that the post-Amsterdam principles have accelerated 
the enlargement of the Schengen area, and at the same time influenced the process  
of unification of the EU law and the acquis Schengen not only in the legal but also 
territorial area. The principle of the three-stage accession to the Schengen area has, 
however, become a new formula for the enlargement of the Schengen area.

Subsequent enlargements are lagging behind in time, not so much due to the le-
gal mechanism set out in the post-Amsterdam principles, but are part of the overall 
crisis tendency in the Schengen area. It seems that the current situation is unlikely 
to promptly apply the third stage of the post-Amsterdam principles to other new EU 
member states. The prospects of enlarging the Schengen area are confronted with the 
violation of legal principles regarding the temporary reintroduction of border control, 
which is already less and less temporary. However, it remains to be hoped that, just  
as the post-Amsterdam principles were quickly and effectively applied in all three 
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stages, leading to the largest enlargement of the Schengen area after the largest EU en-
largement, they will also be applied to other new EU member states. The effectiveness 
of three-stages and its exemplary application cannot remain a single event and solutions 
should be found that would accelerate their full completion in relation to the countries 
with membership pending in the Schengen area. The lack of the last stage cannot  
be conditioned by political reasons, but should be reflected in meeting the conditions 
of the previous two stages. Two possible solutions can be seen here, the first of which 
is to adhere to the principles of the already adopted post-Amsterdam principles and the 
second to reform them for the future. The latter solution is, however, more difficult, 
because from the formal point of view it can take place in the next accession treaty  
at the earliest. The current stage of European integration does not indicate the possibil-
ity of a rapid EU enlargement, so this solution is unlikely in the nearest perspective. 
What remains to be done is to count on unanimity in the Council, the achievement  
of which is currently the only formal condition for the enlargement of the Schengen 
area. In fact, this requires the unanimity of the member states, which is difficult  
to achieve especially in view of the multifaceted consequences of the migration crisis.
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Streszczenie 
Autor analizuje w artykule problem funkcjonowania granic zewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej 
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Europejską, w szczególności ze strefą Schengen. Celem podstawowym artykułu jest analiza zakresu 
i rodzaju przedsięwzięć organizacyjnych i administracyjno-logistycznych w zakresie ochrony granicy 
po przystąpieniu Polski do strefy Schengen. W pierwszej kolejności scharakteryzowano zmiany systemu 
zarządzania granicą państwową oraz sposobów funkcjonowania służb granicznych w związku z akcesją 
do UE. Analizie zostały również poddane unijne wymogi zarówno w zakresie wzmocnienia infrastruktury 
granicznej, jak i systemu współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic. W efekcie 
przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen wiązało się z całkowitą zmianą strategii zarzą-
dzania granicami państwa. 

Słowa kluczowe: Schengen, Polska, ochrona granic, kontrole graniczne, Frontex

Poland’s path to Schengen – achievements and challenges regarding the change of the 
EU external border protection system
Abstract
Author analyses in the article the problem of functioning of the external borders of the Republic of Poland in 
the Schengen area. The text frames the analysis in the context of the political science. The author discusses 
the changes in state system of protection of the state border of the Republic of Poland resulting from 
the integration of the Republic of Poland with the European Union, in particular with the Schengen area.  
The basic objective of the article is the analysis of the scope and type of organisational and administrative-
-logistic undertakings in the field of border protection after Poland’s participation in the Schengen Area. 
The analysis is started with characterisation of changes in the system of management of the state border and 
the ways of functioning of border services in connection with the accession to the EU were characterised. 
EU requirements for strengthening border infrastructure and the system of cooperation between institutions 
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responsible for border security were also analysed. As a result, the accession of the Republic of Poland  
to the Schengen area entailed a complete change in the strategy of managing the state borders. 

Keywords: Schengen, Poland, border, border checks, Border Guard, Frontex

Wstęp
Integracja państw europejskich przyczyniła się do stworzenia Unii Europejskiej, która 

ewolucyjnie przyjęła status organizacji międzynarodowej o jednakowym reżimie prawnym 
(Barcz 2008: s. 44–46). Wdrażane procesy integracyjne określiły potrzebę poszukiwania 
optymalnych rozwiązań zarówno w zakresie współpracy, jak i wspólnych relacji zewnętrz-
nych. Kraje wspólnoty w ramach wielopoziomowego zarządzania definiowały zadania 
w obszarze różnych dziedzin, gdzie jednym z priorytetowych przedsięwzięć stało się 
wspólne bezpieczeństwo (Górnicz 2009: s. 11). Ramy wspólnej rzeczywistości politycznej 
i ekonomicznej wymagały również zmian w zakresie funkcji granic państwowych, w tym 
odejścia od podstawowej funkcji granicy, tj. ograniczania, oddzielania, na rzecz otwierania, 
swobody i łączenia. W ramach wieloletnich procesów, w wyniku przyjmowania kolejnych 
porozumień traktatowych, utworzono ewolucyjnie wspólny otwarty obszar państw UE, 
określony strefą/obszarem Schengen. Podstawowym celem tworzonego obszaru stało się 
niwelowanie historycznych obostrzeń administracyjnych w przekraczaniu granic państwo-
wych, utrudniających realizację procesów integracyjnych państw UE.

Schengen stworzyło wewnętrzny mechanizm liberalizacji ruchu granicznego, który 
równolegle wpisywał się w symbol wartości europejskich, stając się jednocześnie 
jednym z czynników dalszego jednoczenia naszego kontynentu (Komunikat Komisji 
2015). Wprowadzane stopniowo znoszenie reżimu granicznego między państwami 
strefy Schengen przyczyniało się do diametralnej zmiany uwarunkowań wielu dziedzin 
funkcjonowania przestrzeni społecznej całego kontynentu europejskiego. W efekcie 
przynosiło to wymierne korzyści europejskim społecznościom zarówno w sferze tech-
nologicznej, jak i informacyjnej.

Analizując kontekst znaczenia obszaru Schengen w zakresie liberalizacji ruchu 
granicznego między państwami, na pierwszy plan niewątpliwie wysuwają się swobody 
rynku wewnętrznego pozwalającego bez formalnych ograniczeń funkcjonować w wielu 
obszarach gospodarki. Tym procesom towarzyszy równolegle interaktywny przepływ 
wiedzy, informacji, identyfikowany z nowoczesnymi technologiami i zdobyczami cy-
wilizacyjnymi. Znaczenie powołania strefy Schengen to także potwierdzenie poglądu 
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zgodnego z jednym z podejść ontologicznych, że życie społeczne polega na nieustannej 
współpracy i informowaniu się nawzajem. Istota funkcjonowania Schengen to także 
stały i trwały proces społeczny wynikający z ludzkiej potrzeby ciągłego wzajemnego 
komunikowania (Rosie 1978). W wymiarze społecznym to ułatwienie wyrównania 
szans dla wielu społeczności z biedniejszych, peryferyjnych regionów Europy. 

W miarę rozwijania się obszaru Schengen, dostrzegano, jak istotną rolę odgrywają 
granice zewnętrzne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Zapewnienie szczel-
ności granic zewnętrznych strefy Schengen, przy jednoczesnym zachowaniu zgod-
nego z prawem swobodnego przepływu transgranicznego wymagało realizacji wielu 
przedsięwzięć, form, metod i środków organizacyjno-technicznych. System ten musiał 
zapewnić wszystkim obywatelom państw strefy Schengen poczucie bezpieczeństwa, 
przekonania, że żyją w miejscu, gdzie zapewniona jest pełna kontrola granic ze-
wnętrznych, i których właściwe instytucje dysponują wystarczającymi instrumentami,  
by chronić ludzi przed niebezpieczeństwem. Skuteczność kontroli granic zewnętrznych 
nie oznaczała jednak, że Europa stała się „zamkniętą twierdzą”. Wprost przeciwnie – 
dla dobra europejskiej gospodarki stworzono ułatwienia m.in. w ruchu turystycznym 
czy podróżach służbowych. Granice zewnętrzne pozostały otwarte dla osób przyby-
wających w celu podjęcia pracy, jak również uchodźców szukających schronienia 
przed wojnami i prześladowaniem. Proces ten postępuje i jest według wielu opinii 
nieodwracalny. Można zaryzykować stwierdzenie, że ponowne ograniczenie przepły-
wu osób i towarów w strefie Schengen spowodowałoby ogromne koszty gospodarcze, 
polityczne i społeczne dla całej UE, w tym poszczególnych państw członkowskich

Ważnym ogniwem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych 
obszaru Schengen stała się Rzeczypospolita Polska. Przystąpienie państwa – byłego 
członka Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego – wymagało 
zrealizowania wielu przedsięwzięć prawno-administracyjnych pozwalających skutecz-
nie realizować zadania na rzecz całej Unii Europejskiej. Zadanie to stało się bardzo 
istotne, w aspekcie ponoszenia przez Polskę współodpowiedzialności za 1185-kilome-
trowy odcinek granicy zewnętrznej obszaru Schengen.

Proces prawno-administracyjny przygotowania systemu 
ochrony granic RP przed przystąpieniem do strefy Schengen

Rzeczypospolita Polska, zgłaszając swój akces do struktur Unii Europejskiej, 
a w dalszej kolejności – przystąpienia do strefy Schengen, rozpoczęła realizowanie 
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bardzo ważnego przedsięwzięcia prawno-organizacyjnego w zakresie dostosowania 
polskiego systemu ochrony granic do standardów i wymogów Unii Europejskiej. 
W początkowym okresie wymóg wdrażania rozwiązań Schengen w Polsce rodził 
wiele pytań i wątpliwości dotyczących przyjęcia optymalnego modelu zarządzania 
granicami zgodnego z przepisami Schengen, ale jednocześnie uwzględniających 
ochronę interesów politycznych i ekonomicznych naszego kraju. Przyjęcie dorobku 
Schengen w zakresie bezkonfliktowego przepływu ludności, finansów i usług, musiało 
także uwzględniać eliminowanie przesłanek do tworzenia nowej „żelaznej kurtyny” 
z sąsiadami Polski. 

Proces wdrożenia przedsięwzięć prawno-organizacyjnych w zakresie dostosowa-
nia polskiego systemu ochrony granic do standardów i wymogów Unii Europejskiej 
wymagał poszukiwania optymalnego modelu zgodnego z przepisami Schengen, ale 
również kontynuacji wielu procesów związanych ze zmianami ustrojowymi i uwarun-
kowaniami międzynarodowymi Polski. 

Integracja Polski ze strukturami UE musiała także uwzględniać polski porządek 
prawny w zakresie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państwa. Zgod-
nie z art. 5 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku (Konstytucja Rzeczypospolitej 1997), 
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. 
Strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasa-
dą zrównoważonego rozwoju”. 

Początek transformacji funkcji granic Rzeczypospolitej Polskiej, w tym systemu 
ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu osobowego i towarowego, stały się jed-
nym z kluczowych elementów procesów integracyjnych Polski z UE (Paśnik 2003). 
Spełnienie wymogów unijnych oznaczało konieczność dokonania zmiany nie tylko do-
tychczasowej organizacji ochrony granicy państwowej, lecz także stałego jego dosko-
nalenia. Zmianę organizacyjną i instytucjonalną systemu ochrony granicy państwowej 
w zakresie fizycznej ochrony granicy i kontroli ruchu granicznego powierzono mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jako naczelnemu organowi administracji 
rządowej. Znowelizowane w tym zakresie prawo, określiło konieczność przebudowy 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granicy państwowej RP zarówno w za-
kresie organizacyjnym, jak i funkcjonalnym. Rozpoczęto stopniowe wdrażanie zmian 
w infrastrukturze granicznej, przeprowadzano uzawodowienie formacji granicznej 
oraz pełną integrację służb ochrony granicy i kontroli ruchu granicznego. Równolegle 
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towarzyszyło tym procesom rozwijanie transgranicznej współpracy międzynarodowej 
z państwami sąsiadującymi z naszym krajem (Dubaj 2010: s. 251). Merytoryczną 
realizację zadań w zakresie ochrony granicy państwowej powierzono również innym 
naczelnym organom administracji rządowej, w tym zwłaszcza ministrom właściwym 
w sprawach obrony oraz gospodarki (Ustawa 1990).

Pierwsze strategie w zakresie formalno-prawnych zmian systemu ochrony granic 
Polski uwzględniono już w podpisanym 16 grudnia 1991 roku Układzie Europejskim, 
ustanawiającym stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską – z jednej strony 
– a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi – z drugiej strony. 
Podpisanie dokumentu wynikało między innymi z art. 68. Układu Europejskiego 
z 1991 roku, zgodnie z którym Polska zobowiązała się do podjęcia wszelkich starań 
w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego ustawodawstwa z ustawodawstwem 
wspólnoty (Polityka Migracyjna 2012: s. 4).

Bardzo istotne były regulacje prawne wchodzące w zakres wymiaru sprawiedli-
wości i spraw wewnętrznych, m.in. kwestie ruchu osobowego. Zostały one włączone  
do dialogu strukturalnego między Unią a państwami stowarzyszonymi z Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Pierwsze kontakty robocze rozpoczęto w 1994 roku, na poziomie 
ekspertów ds. przeciwdziałania i zwalczania produkcji i przemytu narkotyków oraz 
innych form międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Dudzic 2005, s. 459). 

Wytyczne w tym obszarze zostały określone przez Radę Europejską obradującą 
w dniach 9–10 grudniu 1994 roku w Essen w ramach strategii preakcesyjnej w za-
kresie III filaru. Przede wszystkim zdecydowano o prowadzeniu otwartego dialogu 
strukturalnego obejmującego dziedziny należące do wspólnej polityki Unii Europej-
skiej, w szczególności te o transeuropejskim wymiarze, wspólną politykę zagraniczną 
i bezpieczeństwa, jak również sądownictwo i sprawy wewnętrzne. Jego skutkiem miał 
być rozwój praktycznej współpracy między rządami państw członkowskich i rządami 
krajów stowarzyszonych. Współpracę zdecydowano realizować na szczeblu parlamen-
tów krajów stowarzyszonych i Parlamentu Europejskiego, oraz ministrów odpowie-
dzialnych za sprawy wewnętrzne państw stowarzyszonych, w ramach odbywających 
się dwa razy w roku spotkań Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych. Wskazano także 
na możliwość finansowania ze środków unijnych pewnych działań (zwłaszcza mają-
cych na celu uszczelnienie granic) oraz konieczności szkolenia funkcjonariuszy służb 
granicznych. Od pierwszego spotkania ministerialnego, które miało miejsce w czerwcu 
1995 roku, dialog nabrał żywego tempa. 
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W pierwszym całościowym stanowisku polskiego rządu, dotyczącym integracji 
z Unią Europejską, jakim była Narodowa strategia integracyjna przyjęta 28 stycz-
nia 1997 roku, stwierdzono, że celem nadrzędnym jest „pełne włączenie Polski  
do współpracy z UE i jej państwami członkowskimi, a w następstwie tego m.in. przy-
stąpienie Polski do układu z Schengen, zapewniającego pełną swobodę przekraczania 
granic przez obywateli”. Dokument opracowany przez Komitet Integracji Europejskiej 
określał zadania wynikające z procesu dostosowawczego w okresie poprzedzającym 
negocjacje, w trakcie negocjacji, a także w pierwszym okresie członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej (Dubaj 2006). Ważność i znaczenie Narodowej strategii integracji 
zostały potwierdzone 22 maja 1997 roku w przyjętej przez Sejm RP uchwale (Uchwała 
Sejmu 1997). Na jej podstawie w dniu 3 czerwca 1997 roku Rada Ministrów określiła 
Harmonogram działań implementacyjnych Narodowej strategii integracji (Protokół 
ustaleń 1997). Zawarto w nim zadania wyselekcjonowane z dokumentu Narodowej 
strategii integracji wraz ze wskazaniem instytucji wiodących (w zakresie ich realizacji) 
oraz terminów realizacji. Wskazano m.in. zadania w zakresie dostosowania systemu 
ochrony granicy państwowej. W punkcie 3.1.3. [Harmonogramu… ], powołując się 
na ustawę o ochronie granicy państwowej, określono, że odpowiedzialność za ochronę 
granicy państwowej na lądzie i na morzu spoczywa na Ministrze Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Ustawa 1990: art. 7, ust. 1). Dla MSWiA zadania związane z integracją 
europejską w zakresie dostosowania systemów granicznych zostały zapisane w pkt. 
3.1.[2] w sposób ogólny i pośrednio wynikający z wymogu dostosowania innych ob-
szarów gospodarczych do standardów Unii Europejskiej, a mianowicie jako:

zadanie 26c 
Przygotowanie do uczestnictwa w unii celnej i rynku wewnętrznym UE powoduje 

konieczność identyfikacji i stopniowego znoszenia przez Polskę przeszkód fizycznych 
w handlu (kontrolę i procedury graniczne), w tym rozbudowa infrastruktury na gra-
nicach, które staną się po przystąpieniu Polski zewnętrznymi granicami UE. Termin 
realizacji – do czasu uzyskania członkostwa.

zadanie 98
Rozbudowa infrastruktury i wyposażenie służb granicznych (wdrożenie systemu 

informatycznego), a także wzmocnienie kadrowe (szkolenia merytoryczne i językowe) 
m.in. w celu lepszej współpracy pomiędzy polskimi służbami granicznymi a służbami 
granicznymi państw członkowskich UE (podjęcie starań na rzecz podpisania kolejnych 
umów o współpracy celnej). Termin realizacji – do końca 2002 roku.
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W celu koordynacji wymienionych zadań, Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem 
nr 75 z dnia 30 października 1998 roku (Zarządzenie 1998) powołał Międzyresortowy 
Zespół do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej, jako organ opiniodawczo-
-doradczy Prezesa Rady Ministrów (Zarządzenie 2002). Zgodnie z tym zarządzeniem, 
przewodniczącym Zespołu został Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
a jego zastępcą – podsekretarz stanu w tym resorcie. Obydwaj mieli zapewniać sprawne 
i skoordynowane wykonywanie określonych zadań. W skład zespołu weszło 11 pod-
sekretarzy stanu z 11 ministerstw, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant 
Główny Policji. Do udziału w pracach zespołu zapraszani byli również przedstawiciele 
innych organów rządowych, w tym wojewodowie. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że w Departamencie Integracji Europejskiej i Współ-
pracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 
2000–2003 opracowano dokumenty, których zasadniczym celem było wskazanie 
zadań, koniecznych do realizacji w związku ze zbliżającym się terminem przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej. Pośród tych dokumentów kluczowe były: Stra-
tegia zintegrowanego zarządzania granicą (oddzielnie dwa dokumenty, odpowiednio  
na lata 2000–2002 i 2003–2005), Programy zagospodarowania granicy państwowej 
(dwa programy na lata 2000–2002 i 2003–2005), Plany zagospodarowania granicy 
państwowej (pięć oddzielnych planów na poszczególne lata w okresie 2000–2004). 
Wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane przez Zespół do Spraw Zagospodarowa-
nia Granicy Państwowej oraz przyjęte przez Radę Ministrów RP. 

Obsługę działalności Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej 
powierzono Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komórką organizacyj-
ną MSWiA, do zakresu działania której przypisano obsługę „merytoryczną i organiza-
cyjno-techniczną Zespołu”, stał się Departament Integracji Europejskiej i Współpracy 
Międzynarodowej (Zarządzenie 2002), a w nim – Zespół ds. Infrastruktury Granicy 
Państwowej. Do zakresu działania Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy 
Międzynarodowej przypisano ponadto „prowadzenie spraw związanych z integracją 
europejską, w tym koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne 
podległe i nadzorowane przez Ministra”. Do zakresu działania Departamentu należało 
również prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem programów i wykorzysta-
nia środków w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych funduszy 
pomocowych, a także zapewnienie wykonywania zadań wynikających z podległości 
Ministrowi Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE. 
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Zadania wyznaczone we wspomnianych dokumentach realizowały różne organy 
państwowe. Jedno z najważniejszych zadań, tj. budowa nowych, lub modernizacja 
i rozbudowa istniejących drogowych przejść granicznych, leżało w kompetencji wo-
jewodów.

Przedstawiona Komisji Europejskiej Strategia zintegrowanego zarządzania granicą 
na lata 2000–2002 została uznana za dokument bardzo dobrze przygotowany i wzorco-
wy dla innych państw ubiegających się o przyjęcie do Unii Europejskiej (Odpowiedź 
2000). Dzięki tej pozytywnej ocenie udało się pozyskać dodatkowe środki z funduszu 
PHARE, z przeznaczeniem w szczególności na poprawę infrastruktury przejść granicz-
nych na wschodniej granicy Polski.

Koncepcje ochrony granic były omawiane podczas negocjacji akcesyjnych  
zapoczątkowanych 31 marca 1998 roku (Sikorska 1998: s. 8). Pierwszą fazą był tzw. 
screening, czyli przegląd zgodności polskiego prawa z porządkiem prawnym UE  
(Nowakowski 1998: s. 24–27), który odbył się w lutym i marcu 1999 roku. Po wejściu 
w życie Traktatu Amsterdamskiego 1 maja 1999 roku (Jesień 1998) acquis Schengen, 
wraz z całym bagażem doświadczeń praktycznych związanych z jego funkcjonowa-
niem, włączono w ramy prawne i instytucjonalne Unii Europejskiej (Jaworski 2001). 
Główna część założeń Schengen związanych z procedurami przekraczania granicy 
zewnętrznej i kontroli osób na tych granicach – obok polityki wizowej i azylowej 
– znalazła się w nowym Tytule IV Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej 
(TWE), (Rybicki 2005: s. 165). Warte podkreślenia jest to, że aż do wejścia w życie 
Traktatu Amsterdamskiego problematyka graniczna była traktowana dwutorowo: w ra-
mach prawa wspólnotowego i w ramach umów międzynarodowych wybranych państw 
członkowskich (Dudzic 2009: s. 6). 

Stworzenie uwarunkowań w zakresie wdrażania unijnego systemu ochrony gra-
nic wymagało w Polsce w pierwszej kolejności przekształcenia Straży Granicznej 
w nowoczesną służbę graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą  
za dokonywanie odpraw granicznych i ochraniającą granicę zewnętrzną UE/Schengen, 
realizującą zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, 
zwalczającą przestępczość transgraniczną oraz przestępczość uwzględniającą udział 
cudzoziemców. Kierunki przekształceń musiały być zgodne modelem czterostop-
niowego systemu ochrony granicy zewnętrznej UE, określonym w Komunikacie 
KE w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Człon-
kowskich Unii Europejskiej (Wniosek 2002/233) oraz Planie zarządzania granicami 



Droga Polski do Schengen – osiągnięcia i wyzwania w zakresie zmiany... 131

zewnętrznymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Plan zarządzania 10019/02 
Front 58 Comix 398).

Był to także okres dynamicznie zmieniającego się prawodawstwa UE w zakresie 
unijnego systemu ochrony granic, co obligowało nasz kraj do przedstawienia swojego 
stanowiska. Polska jednoznacznie podkreślała, że akceptuje całość acquis dorobku 
prawnego UE w rozdziale „wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne” włącz-
nie z acquis Schengen i nie zamierza występować o okresy przejściowe (Synowiec 
2000: s. 88). Stanowisko negocjacyjne Polski przedstawiono Komisji Europejskiej 
5 października 1999 roku. Rząd RP przyjął w nim datę 31 grudnia 2002 roku, jako 
termin gotowości do członkostwa w Unii i tym samym zakończenia procesu harmo-
nizacji oraz wdrożenia prawa. W zakresie regulacji dotyczących funkcjonowania 
granic, Polska zobowiązała się do zapewnienia do dnia akcesji pełnej zgodności pol-
skiego prawa z dorobkiem unijnym w następujących dziedzinach: granice zewnętrzne  
(wraz z przepisami Schengen), migracja, admisja, readmisja, walka z przestępczo-
ścią zorganizowaną, walka z terroryzmem, współpraca policyjna, celna oraz sądowa 
w sprawach cywilnych i karnych. Określiliśmy, że również akceptujemy i wdrożymy 
całość acquis odnoszącego się do azylu. Negocjacje w tym rozdziale rozpoczęły się  
6 maja 2000 roku (Raport 2002).

Równolegle z trwającymi rozmowami akcesyjnymi przebiegał w Polsce proces 
dostosowawczy w obszarze współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych (WSiSW) na podstawie przyjętych na szczeblu rządowym dokumentów 
koordynacyjnych, mających na celu zapewnienie odpowiedniego wdrożenia acquis 
i dostosowania krajowych instytucji odpowiedzialnych za przystosowanie polskich 
granic do zadań wynikających z członkostwa w UE. Jednym z podstawowych narzędzi 
wdrażania Partnerstwa dla Członkostwa był – zgodnie z sugestią Komisji – Naro-
dowy program przygotowania Polski do członkostwa w UE (NPPC), przyjęty przez 
Radę Ministrów 29 kwietnia 1998 roku. i następnie rokrocznie aktualizowany aż 
do 2001 roku, kompleksowo wyznaczający kierunek dostosowań, priorytetów dzia-
łań oraz określający harmonogram i ramy finansowe realizacji w latach 1998–2002  
(Dudzic 2005: s. 463). Program w swoich celach i zakresie również uwzględniał wzmoc-
nienie systemu zarządzania i kontroli granicznej (rozbudowa infrastruktury i szkolenie 
kadr). Jak stwierdzono w syntezie I wersji NPPC, „podejmowane przez Rząd działania 
zarówno w krótkim, jak i średnim okresie będą koncentrowały się przede wszystkim  
na uszczelnianiu i usprawnianiu zarządzania na granicach, które w przyszłości staną 
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się zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, na skutecznej kontroli przebywających  
do Polski cudzoziemców, walki ze zorganizowaną przestępczością (…)”. W odnie-
sieniu do WSiSW Program zawierał priorytety wdrożenia przepisów migracyjnych, 
azylowych, wizowych, dostosowania ochrony granicy państwowej do wymogów UE. 
Od 2002 roku zastąpił go nowy dokument – Program przygotowań do członkostwa 
Polski w UE. 

Przyjmowanie dorobku prawnego Schengen znalazło również swoje odzwier-
ciedlenie w bardzo ważnym strategicznym dokumencie Plan Działania w zakresie 
wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce (Poland – Schengen Action Plan), 
który został przyjęty 15 sierpnia 2001 roku przez Komitet Integracji Europejskiej. 
Dokument był corocznie aktualizowany, określał zarówno priorytety, jak i instru-
menty wdrażania dorobku Schengen w Polsce, wyznaczając również terminy wyko-
nania poszczególnych działań. Szczegółowa prezentacja projektu budowy polskiego 
komponentu Systemu Informacyjnego Schengen została zawarta w dokumencie: 
Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Kon-
wencji Wykonawczej Schengen (Master Plan SIS II PL). Master Plan zdefiniował 
zadania dla Polski, których wykonanie jest niezbędne do pełnego stosowania przez 
nasz kraj części dorobku prawnego Schengen uregulowanego Tytułem IV Konwencji 
Wykonawczej. 

Bardzo ważnym dokumentem w zakresie wdrożenia nowej koncepcji ochrony gra-
nicy państwowej, a szczególnie poprawy warunków jej przekraczania, stała się opraco-
wana przez pracowników Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Między-
narodowej MSWiA Strategia zintegrowanego zarządzania granicą na lata 2000–2002. 
Dokument ten Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2000 roku. Odnosił się on zarówno 
do zadań dla poszczególnych instytucji zaangażowanych w proces zarządzania granicą, 
jak i stosunków międzynarodowych, w tym współpracy regionalnej i transgranicznej, 
a także zasady planowania i przydziału zasobów finansowych przeznaczonych na two-
rzenie infrastruktury granicznej. Strategia zawierała cztery części: ramy administracyjne 
i uregulowania prawne, umowy dwustronne z sąsiadami, infrastruktura, środki kontroli 
i bezpieczeństwa. 

Z kolei zasadniczym celem dokumentu Polska – Strategia zintegrowanego za-
rządzania granicą stało się wskazanie zadań, których realizacja jest niezbędna, aby 
polska granica wschodnia mogła stać się granicą zewnętrzną Unii Europejskiej 
i które muszą zostać wykonane do 31 grudnia 2002 roku. Trzyletnia perspektywa in-
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tegracji Polski z UE wymagała strategicznego, systemowego podejścia do problemu 
zagospodarowania przyszłej wewnętrznej i zewnętrznej granicy oraz realizacji zadań 
związanych z przenoszeniem odpraw na przyszłą zewnętrzną granicę Unii.

Realizacje zadań wynikających ze Strategii zintegrowanego zarządzania granicą 
zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego oraz umowami dwu- i wielostronnymi, 
a także konwencjami międzynarodowymi, powierzono naczelnym, centralnym 
i terenowym organom administracji państwowej. Koordynację prac w tym zakresie 
prowadził Zespół do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej, który na potrzeby 
nowych przedsięwzięć zmienił swój skład (Zarządzenie 2002). Zmianie uległa również 
strategia. Nową jej wersję na lata 2003–2005 przyjęła Rada Ministrów 27 listopada 
2003 roku. W dokumencie skupiono się na zadaniach związanych z przystąpieniem 
do strefy Schengen oraz dalszym zagospodarowaniem jej przyszłej wewnętrznej 
i zewnętrznej granicy. W obu wersjach Strategii realizowano czynności w kierunku 
systemowego i usystematyzowanego podejścia do problemu zarządzania granicą. 
Zasadniczą różnicę między obydwoma dokumentami stanowi określenie zadań, jakie 
Polska musiała podjąć do akcesji oraz działań, jakie są i będą podejmowane przez 
Polskę – członka UE. Głównym założeniem było zagwarantowanie przez Polskę wła-
ściwej ochrony państw UE przed niepożądanymi osobami i towarami. System ochrony 
granicy musiał uwzględniać tzw. standaryzację przejść, czyli dostosowanie warunków 
kontroli granicznej oraz warunków przekraczania granicy do standardów unijnych, 
wynikających głównie z najlepszych doświadczeń państw członkowskich w zakresie 
konstrukcji i wyposażenia przejść granicznych oraz organizacji ruchu granicznego. 
Wszystkie projektowane zadania związane z rozbudową, modernizacją i budową 
przejść granicznych musiały być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wymogami stawianymi przez UE. Celowość projektowanych zadań wynikała wprost 
z różnorodnych ustaleń Unii Europejskiej dotyczących poszczególnych służb i rodza-
jów odpraw granicznych w zakresie: przepływu osób (Straż Graniczna, Konwencja 
z Schengen) towarów (służby celne, wspólna polityka celna) przepływu szczególnych 
rodzajów towarów (inspekcja weterynaryjna, fitosanitarna, sanitarna).

Realizowane przedsięwzięcia osiągnęły swój finał 1 maja 2004 roku, gdy Polska 
została członkiem Unii Europejskiej. Należy wyraźnie podkreślić, że sprecyzowane 
cele postawione przed Polską, zarówno przyjęcia dorobku prawnego, jak i realizacji 
zadań związanych z rozwojem i uszczelnieniem granicy, musiały także uwzględniać 
założenia, że większość przekraczających tę granicę osób i towarów przemieszcza 
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się w sposób legalny, zgodny z deklarowanym celem podróży, pamiętając jedno-
cześnie, że bardzo ważne pozostaje utrzymanie dobrych kontaktów z państwami 
pozostającymi poza UE. 

Następny etap realizacji zadań w ramach przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej  
do przystąpienia do strefy Schengen przypadł na lata 2006–2007. Rozpoczęto prak-
tyczną realizację zamierzeń zaplanowanych w ramach przyjmowanych wieloletnich 
strategii i założeń. W pierwszej kolejności rozpoczęto wdrażanie praktycznych roz-
wiązań w zakresie sposobu działania formacji granicznych, które miały nastąpić bez-
pośrednio po rozszerzeniu strefy Schengen. Główny ciężar zadań w zakresie bezpie-
czeństwa fizycznego granicy, jej szczelności, ale również kontroli ruchu granicznego 
przypadł Straży Granicznej. Formacji wyznaczono nowe zadania (ochrona szlaków 
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczo-
ścią, której zwalczanie należy do właściwości formacji; prowadzenie czynności w celu 
rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem), które uznano za istotne 
z punktu widzenia skutecznej realizacji zadań przez formację, a tym samym wzmac-
niające system ochrony wszystkich odcinków granicy państwowej, w warunkach peł-
nej realizacji przez Polskę Układu z Schengen. W tym samym celu realizowano proces 
wzmacniania roli Straży Granicznej, jako wiodącej służby imigracyjnej, prowadzącej 
kontrolę legalności pobytu, pracy i zatrudnienia cudzoziemców. W Komendzie Głów-
nej Straży Granicznej przystąpiono do realizacji przedsięwzięć planistycznych o cha-
rakterze strategicznym. Opracowano Koncepcję przystosowania Straży Granicznej 
do pełnej realizacji Układu z Schengen (zatwierdzoną przez Komendanta Głównego 
SG w dniu 20 lutego 2007 roku). W koncepcji określono kierunki przekształceń 
infrastrukturalnych formacji na granicy wewnętrznej UE/Schengen oraz kierunki 
działania pionów: granicznego, operacyjno-śledczego i ds. cudzoziemców. Doku-
ment ten pozwolił na przygotowanie struktur SG do pierwszego etapu członkostwa 
Polski w strefie Schengen (grudzień 2007–grudzień 2008) oraz ukierunkował prace 
nad dalszymi przekształceniami formacji w warunkach funkcjonowania w Schengen. 
Koncepcja stała się podłożem do przygotowania w następnym roku po przystąpieniu 
Polski do strefy Schengen (2008) dokumentu zatytułowanego „Założenia do wielo-
letniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009–2015)”, zatwierdzonego  
do dalszych prac przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu  
16 lutego 2009 roku (Decyzja 2009).
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System organizacji ochrony granic zewnętrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do strefy Schengen
Po przystąpieniu Polski do strefy Schengen, rozpoczęto wykonywanie zadań 

wynikających nie tylko z prawa krajowego, ale i z przepisów prawa wspólnotowego. 
W nowej rzeczywistości możliwe stało się swobodne przemieszczenie się obywateli 
polskich w obszarze Schengen. Granice wewnętrzne (polsko-niemiecka, polsko-cze-
ska, polsko-słowacka, polsko-litewska) pozostały w sensie fizycznym i prawnym, ale 
osoby je przekraczające nie musiały już podlegać kontroli. Dokumentem określają-
cym jednolite reguły działalności Służb Granicznych stało się Rozporządzenie (WE)  
nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku, ustana-
wiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice, tzw. 
Kodeks graniczny Schengen (dalej: KGS). Kodeks określił konieczność dokonywania 
kontroli granicznej przez odpowiednio wykwalifikowanych funkcjonariuszy, właści-
wie rozmieszczonych na granicach zewnętrznych. W polskim prawie krajowym obo-
wiązek ochrony granicy wynikał z regulacji art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 
1990 roku o Straży Granicznej, który określał, że do ochrony granicy państwowej  
na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego tworzy się jednolitą umunduro-
waną i uzbrojoną formację – Straż Graniczną (Ustawa 1990).

Rozpoczęcie praktycznego stosowania w całości acquis Schengen wymagało także 
dalszej przebudowy służb granicznych w zakresie organizacyjnym i funkcjonalnym 
(Dubaj 2010: s. 251). Przyjęto Program zintegrowanego zarządzania granicą w latach 
2007–2013, który determinowany był podstawowym obowiązkiem chronienia grani-
cy Rzeczypospolitej Polskiej na całej jej długości, ze szczególnym uwzględnieniem 
granicy morskiej oraz lądowych odcinków granicy z Federacją Rosyjską, Republiką 
Białoruską i Ukrainą, stanowiących granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy 
Schengen.

W celu zapewnienia wysokiej skuteczności ochrony granicy państwowej RP, 
zgodnie z dorobkiem prawnym Schengen, do ochrony granicy zewnętrznej RP/stre-
fy Schengen włączono też wszystkie podmioty odpowiedzialne za ochronę granicy 
państwowej. Zmieniono również działania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, 
określono nowe zadania w zakresie przeciwdziałania wszystkim potencjalnym zagro-
żeniom, związanym z rozszerzeniem strefy Schengen (tzw. środki kompensacyjne). 
Przedsięwzięcia zidentyfikowano w Prognozie rozwoju sytuacji po przystąpieniu przez 
Polskę do pełnej realizacji Układu z Schengen (październik 2007 rok). Do najważ-
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niejszych przedsięwzięć należało zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa granic 
zewnętrznych UE. Realizację tych zadań umożliwiał nowy instrument finansowy – 
Fundusz Granic Zewnętrznych, ustanowiony decyzją nr 574/2007/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 23 maja 2007 roku (Decyzja 2007: s. 22). Został on stworzony 
specjalnie w celu skutecznej organizacji systemu kontroli i nadzoru granic zewnętrz-
nych oraz skutecznego zarządzania przepływami osób na granicach zewnętrznych 
państw członkowskich tak, by z jednej strony zapewnić wysoki poziom ochrony granic, 
a z drugiej – umożliwić sprawne przekraczanie granic zgodnie z dorobkiem prawnym 
Schengen. Fundusz Granic Zewnętrznych został realizowany w ramach programu 
ramowego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” na lata 2007–2013. 
Ważnym zadaniem pozostawała dalsza rozbudowa infrastruktury przejść granicznych 
położonych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, która była realizowana w ra-
mach projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 
w ramach priorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen, Narodowych Planów Działania 
z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa. Jednak najważniejszym kierun-
kiem przekształceń organizacji bezpieczeństwa granic stało się przyjęcie przez Polskę 
czterostopniowego modelu systemu ochrony granicy zewnętrznej UE, określonego 
w Komunikacie KE w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej (dok. COM/2002/233 final) oraz w Planie 
zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej  
(dok. 10019/02 FRONT 58 COMIX 398).

Podsumowanie
Przystąpienie Polski do układu Schengen skutkowało diametralną zmianą systemu 

ochrony granicy państwowej (Maksimczuk, Sidorowicz, 2007: s. 45). Wdrażanie za-
łożeń układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej skodyfikowanych w Kodeksie 
granicznym Schengen zmieniło sposób pełnienia służby granicznej. Z jednej strony 
pojawiła się potrzeba znacznego zwiększenia zasobów kadrowych, ich wyposażenia 
i stworzenia nowoczesnej infrastruktury, szczególnie teleinformatycznej (SIS), umoż-
liwiających sprostanie wymogom Kodeksu granicznego Schengen. Z drugiej strony, 
otwarte zostały granice wewnętrzne i zmienił się charakter działań służb granicznych. 
Tradycyjny model zastąpiły czynne działania kontrolne poza obszarem granicznym 
(środki kompensacyjne), wsparte kompleksową analizą ryzyka (Grochowski 2011:  
s. 45) Procesom tym towarzyszyła także cały czas międzynarodowa wymiana informa-
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cji oraz współpraca opierająca się na punktach kontaktowych, oficerach łącznikowych, 
wspólnych działaniach oraz powoływaniu międzynarodowych grup zadaniowych, 
które w konsekwencji stały się czynnikami wzmacniającymi system ochrony granicy 
zewnętrznej UE.

Analiza problemu wskazuje potwierdzenie przyjętej przez autora hipotezy – przy-
stąpienie Polski do obszaru Schengen to naturalna konsekwencja integracji naszego 
państwa ze strukturami europejskimi. Z kolei ocena zadań realizowanych przez Polskę 
w zakresie ochrony granicy państwowej to wyraz profesjonalizmu i skuteczności służb 
zaangażowanych w ten proces. Zmiany w systemie zarządzania granicami Polski 
wydają się przemyślane i odpowiadają potrzebom całej Unii Europejskiej. Profesjona-
lizm dotyczący wypełniania zadań przez polskie służby graniczne w zakresie ochrony 
1185-kilometrowego odcinka granicy zewnętrznej obszaru Schengen wielokrotnie po-
twierdzali przedstawiciele wielu gremiów unijnych, jak również Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. 
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Streszczenie
Przedmiotem publikacji jest analiza funkcjonowania strefy Schengen w wymiarze gospodarczo-społecznym 
oraz kulturowym. Osadzony w interdyscyplinarnym nurcie studiów europejskich tekst przyjmuje perspek-
tywę analityczną neofunkcjonalizmu, prezentując strefę Schengen jako dopełnienie rynku wewnętrznego 
oraz konstruktywizmu, podkreślającego rolę idei jako mechanizmu kształtującego poczucie tożsamości 
i wspólnotowości. Konkluzje potwierdzają pozytywny wpływ strefy Schengen na wzrost gospodarczy, 
jednak korzyści nie rozkładają się równomiernie wśród państw członkowskich. Układ Schengen usprawnia 
też wymianę kulturową i jest uznawany za największe osiągnięcie projektu integracyjnego. Pogłębia on też 
efekt izolacji względem państw trzecich, niemniej jego zniesienie oznaczałoby poważne koszty w sensie 
ekonomicznym i wpłynęłoby negatywnie na styl życia i swobodę przemieszczania się Europejczyków.
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wewnętrzny UE

Economic and cultural dimensions of the functioning of the Schengen Area
Abstract
The article examines the functioning of the Schengen area in the economic, social and cultural dimen-
sion. Deeply rooted in the interdisciplinary stream of European studies it adopts the analytical perspective  
of neo-functionalism, perceiving Schengen area as a complementary to the internal market and constructi-
vist approach emphasising the role of ideas as a mechanism shaping the sense of identity and community. 
The conclusions confirm the positive impact of the Schengen on economic growth, however the benefits 
are not evenly distributed among the participating states. The Schengen Agreement also improves cultural 
exchange and is considered the greatest achievement of an integration project. It also deepens the effect 
of isolation from third countries, but abolition of Schengen area would bring serious economic costs and 
negatively affect the lifestyle and freedom of movement of Europeans.

Keywords: Schengen area, benefits and costs of the Schengen area, Schengen and EU internal market 
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Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza ekonomicznego, społecznego 
i kulturowego wymiaru funkcjonowania strefy Schengen. Pierwsza część zawiera 
opis ekonomicznego rodowodu, charakteru i znaczenia porozumień schengeńskich 
w powiązaniu z ideą rynku wewnętrznego. Przedmiotem rozważań w drugiej części  
są realne korzyści ekonomiczne w ramach rynku wewnętrznego, uzyskane dzięki znie-
sieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Obejmuje ona również analizę kosztów 
całkowitego zniesienia strefy Schengen jako obszaru pozbawionego kontroli na gra-
nicach wewnętrznych oraz wpływu tego scenariusza na gospodarkę Unii i wybranych 
państw członkowskich. Rozważania na temat kulturowo-symbolicznego wymiaru 
Schengen, z uwzględnieniem negatywnych zjawisk powstałych wskutek ustanowienia 
wspólnego, restrykcyjnego reżimu kontroli na granicach zewnętrznych państw człon-
kowskich, stanowią kolejną część artykułu. W zakończeniu podjęto próbę podsumowa-
nia wyników badań.

Tak sformułowana struktura publikacji odzwierciedla przyjęte hipotezy i pytania 
badawcze. W ramach prowadzonych badań przyjęto następujące hipotezy:

Po pierwsze, stworzenie „Europy bez granic” pozytywnie wpłynęło na wzrost go-
spodarczy państw członkowskich. Korzyści przejawiają się głównie w intensyfikacji 
dwustronnej wymiany handlowej oraz mobilności osób aktywnych ekonomicznie. 

Po drugie, korzyści ekonomiczne nie rozkładają się równomiernie w przypadku 
wszystkich państw strefy Schengen. 

Po trzecie, symboliczno-kulturowy wymiar funkcjonowania „Europy bez granic” 
przejawia się przede wszystkim w nieskrępowanej granicami wymianie kulturowej 
oraz postrzeganiu swobody przepływu osób w kategoriach najważniejszego osiągnię-
cia projektu integracyjnego. 

Po czwarte, odizolowanie od państw trzecich na skutek wdrożenia restrykcyjne-
go reżimu na granicach zewnętrznych wspomaga negatywny efekt kreacji „twierdzy  
Europy”, niemniej likwidacja strefy Schengen pociągnęłaby za sobą poważne koszty 
nie tylko w sensie ekonomicznym, ale wpłynęłaby negatywnie na styl życia i swobodę 
przemieszczania się wielu Europejczyków. 

Nawiązując do przyjętych hipotez, można zadać wiele pytań badawczych. Przede 
wszystkim, na ile powołanie strefy Schengen miało wzmocnić proces integracji 
gospodarczej? Zastanawiająca jest tutaj zależność między kształtowaniem się rynku 
wewnętrznego a budową „Europy bez granic”. Kolejne pytanie dotyczy wymiernych 
zysków dla rynku wewnętrznego i państw członkowskich, generowanych z tytułu 
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powołania strefy Schengen. Celem będzie porównanie dostępnych analiz i odpowiedź 
na pytanie o wymierne korzyści wynikające z likwidacji barier granicznych. Ważne 
jest też, w jakim stopniu zyski rozkładają się pomiędzy państwa członkowskie strefy 
Schengen. Ponadto należy zadać pytanie o koszty przywrócenia kontroli na granicach 
wewnętrznych, zarówno dla UE, jak i poszczególnych państw. W związku z wymiarem 
symboliczno-kulturowym istotne jest, jakie znaczenie odgrywa swoboda przekraczania 
granic dla społeczeństw Europy z perspektywy procesu integracyjnego i w jakim stop-
niu ustanowienie restrykcyjnych zasad przekraczania granic zewnętrznych umacnia 
niekorzystny efekt izolacji obywateli Unii Europejskiej. Metodologia zastosowana 
na potrzeby publikacji jest zakorzeniona w interdyscyplinarnym nurcie studiów eu-
ropejskich. Przyjęte hipotezy i pytania badawcze odwołują się do odmiennych szkół 
myślenia teoretycznego o współpracy w ramach Schengen. Kryzys tego projektu 
w ostatnich latach sprzyja przede wszystkim realistycznemu i międzyrządowemu 
podejściu, podkreślającemu wagę interesów geopolitycznych, rywalizacji o władzę 
między państwami członkowskimi oraz instytucjami europejskimi, także o podział 
korzyści i strat wynikających z integracji europejskiej (Grosse 2016: s. 30). W od-
niesieniu do historycznej ewolucji Schengen nawiązano do liberalnej perspektywy 
roztaczanej przez neofunkcjonalizm. Stawia on bowiem nacisk na maksymalizację 
dobrobytu materialnego jako impulsu do współpracy ponad granicami oraz instytucjo-
nalizację procedur jako zasadniczego elementu w utrzymaniu konsensusu, co pozwala 
wytłumaczyć ewolucję strefy Schengen, pojmowaną jako niezbędne dopełnienie rynku 
wewnętrznego (Ruszkowski 2007: s. 103). W kontekście rozważań ekonomicznych 
przyjęto też założenie sekwencyjności i ukierunkowania decyzji w procesie integracji 
europejskiej, w której kluczową rolę odgrywa rynek wewnętrzny. Integracja przecho-
dzi tutaj przez wiele etapów, aby w końcu spowodować zmianę jakościową w postaci 
zintegrowania politycznego, chociaż należy mieć świadomość umownego i upraszcza-
jącego charakteru tej koncepcji (Nowak-Far 2013: s. 31).

W aspekcie symboliczno-kulturowym strefy Schengen nawiązano też do konstruk-
tywizmu, w szczególności roli idei politycznych jako mechanizmu kształtującego 
procesy integracyjne oraz poczucia tożsamości i wspólnotowości (Grosse 2016:  
s. 31). Głównymi źródłami wykorzystanymi w publikacji są oficjalne dokumenty UE, 
analizy sporządzone przez niezależnych badaczy oraz raporty wybranych instytucji 
finansowych. Artykuł odwołuje się również do najnowszej literatury poświęconej eko-
nomicznym i kulturowym aspektom funkcjonowania strefy Schengen.



Maciej Cesarz144

Strefa Schengen jako przesłanka efektywnego 
działania rynku wewnętrznego UE

Definiując poszczególne etapy procesu integracji politycznej i gospodarczej 
w Europie, nie sposób dzisiaj nie wymienić strefy Schengen – klasyczny podział  
na strefę wolnego handlu, unię celną, rynek wewnętrzny oraz unię gospodarczą i walu-
tową wyczerpał już swoją formułę intelektualną; wydaje się też archaiczny i niepełny  
(Szachoń-Pszenny 2011: s. 167). Trzonem projektu integracyjnego UE jest nadal in-
tegracja gospodarcza, a w jej ramach rynek wewnętrzny, definiowany obecnie jako 
„obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ 
towarów, osób, usług i kapitału” (TFUE: art. 26 ust. 2). 

Fundamentalną ideą przyświecającą powstaniu systemu Schengen był postulat li-
kwidacji kontroli osobowych na wspólnych granicach państw zachodnioeuropejskich, 
uczestniczących w integracji gospodarczej (Trojanowska-Strzęboszewska 2014: s. 47). 
Rynek wewnętrzny był zasadniczym punktem odniesienia dla wszystkich inicjatyw 
integracyjnych w instytucjonalnych ramach Unii i to on stanowił w znaczącej mierze 
siłę napędową „Europy bez granic”. Proces integracji europejskiej nie wyczerpuje się 
w klasycznych jego formach – wyodrębnienie strefy Schengen jest niezbędne, gdyż 
zagwarantowanie sprawnego działania rynku wewnętrznego stało się zasadniczym 
czynnikiem integracyjnym i fundamentalnym założeniem dalszego rozwoju współpra-
cy państw europejskich (Szachoń-Pszenny 2011: s. 167). Ułatwienia w sferze transpor-
tu, przepływu towarów i osób stanowiły zasadniczy argument na rzecz stopniowego 
znoszenia kontroli na granicach wewnętrznych, tym bardziej, że harmonizacja polityki 
granicznej okazała się wówczas nieosiągalna w ramach wspólnotowego porządku 
prawnego. Wobec powyższego ww. państwa podjęły działania, odwołując się  
do formuły międzyrządowej, nieskrępowanej prawodawstwem EWG i zakładającej 
powołanie nowego projektu na podstawie klauzuli opt-out. 

Międzyrządowa współpraca państw członkowskich, które w 1985 roku podpisały 
porozumienie w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na swoich granicach we-
wnętrznych, stworzyła impuls ku pełnej realizacji swobody przepływu osób w obrę-
bie całej Wspólnoty (Antoń 2015: s. 31). Rozwiązania przyjęte w myśl pozatraktato-
wej formuły były jednak wyraźnie powiązane z prawem rynku wewnętrznego, gdyż  
od samego początku założono, że postanowienia układów Schengen mają zasto-
sowanie tylko w „takim zakresie, w jakim są zgodne z prawem wspólnotowym” 
(Konwencja Wykonawcza Dz. Urz. UE L 239 z 22.9.2000: art. 134). Pomimo for-
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muły międzyrządowej, euroentuzjastyczne elity oraz Komisja Europejska poparły 
inicjatywę, upatrując w niej „trampoliny” w procesie decyzyjnym (Barcz et al. 2012:  
s. 26). Zakładano, że powyższy projekt stanie się najważniejszym impulsem rozwoju 
wspólnej polityki granicznej i pełnej implementacji swobody przepływu towarów, 
usług, kapitału i osób, zgodnie z regulacjami zawartymi w traktatach rzymskich 
(Wiener 2000). Zakończona sukcesem implementacja przesądziła o włączeniu do-
robku Schengen do acquis communautaire na podstawie Traktatu Amsterdamskiego 
z 1997 roku, dzięki czemu zyskał on rangę współpracy o charakterze ponadnarodo-
wym (Szachoń-Pszenny 2011: s. 169). 

Idea Schengen była od początku skorelowana z postulatem budowy „Europy 
obywateli”, odgrywając kluczową rolę w procesie kształtowania ogólnoeuropejskiej 
tożsamości, bazującej na poczuciu przynależności do Wspólnot (Wiener 2000). Zawar-
te porozumienia stanowią konkretyzację ogólnej zasady swobodnego przemieszczania 
się obywateli Unii Europejskiej na jej obszarze – regulują przede wszystkim przepływ 
osób w obiegu wewnątrzunijnym, w praktyce przesądzając o pełnej realizacji tej zasady 
(Wiśniewski, Bieczyński 2015: s. 60). Stworzenie wspólnej polityki granicznej miało 
doniosłe znaczenie symboliczne i praktyczne. Uprzednio obywatele państw człon-
kowskich korzystali co prawda z prawa przemieszczania się w ramach swobód rynku 
wewnętrznego, jednak dotyczyło to przede wszystkim osób aktywnych ekonomicznie. 
Niemniej dopiero implementacja acquis Schengen nadała im podmiotowe prawo  
do przemieszczania się w UE i korzystania ze swobód rynku wewnętrznego oraz naby-
wania przy tym dodatkowych uprawnień, stosownie do zasady zakazu dyskryminacji, 
takich jak pracownicy miejscowi (Barcz et al. 2012: s. 26). Budowa strefy Schengen 
stała się potwierdzeniem sekwencyjności procesów zjednoczeniowych w Europie. 
Stanowi ona egzemplifikację formy integracji usprawniającej wszystkie poprzednie jej 
modele, a zarazem warunkującą rozwój kolejnych klasycznych etapów integracji – unii 
gospodarczej i walutowej (Szachoń-Pszenny 2011: s. 168, 169). 

Ekonomiczno-społeczny wymiar funkcjonowania strefy Schengen
Symboliczny, kulturowy i gospodarczy wymiar ewolucji wspólnej polityki granicznej 

pozwala na interpretację tej wspólnoty jako trajektorii integracyjnej opartej na identyfi-
kacji wspólnych wartości możliwych do zrealizowania w wymiarze gospodarczym oraz 
ich rozwijaniu w kierunku zmierzającym przeważnie ku głębszej integracji politycznej 
(Nowak-Far 2013: s. 32). 
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Powstanie strefy Schengen stanowiło istotny krok w pogłębieniu integracji 
ekonomiczno-społecznej państw członkowskich oraz ich obywateli, usprawniając 
w szczególności przepływ osób i towarów. Każdego roku w ramach Schengen reali-
zowanych jest 57 milionów przewozów towarowych, codziennie zaś trzy i pół mi-
liona osób przekracza granice wewnętrzne, wliczając pracowników przygranicznych 
i turystów (Karakas 2016: s. 1). Swobodny transport dóbr pozwala uniknąć kosztów 
związanych z oczekiwaniem w kolejce na granicy, w tym dodatkowych wynagrodzeń 
dla kierowców ciężarówek (Luecke 2016). Opóźnienia w transporcie drogowym mają 
wpływ na biznes i handel detaliczny – np. w branżach działających w systemie Just-
-in time (dalej: JIT) dostawy dokładnie na czas pozwalają obniżać koszty magazy-
nowania i osiągnąć korzyści w postaci optymalizacji, rodzaju i wielkości produkcji, 
wielkości i częstotliwości dostaw oraz tras przewozów (Böhmer et al. 2016). Wszelkie 
opóźnienia, również generowane przez procedury celne, mogą wpłynąć negatywnie  
na jakość przewożonych dóbr i zwiększać niepewność dotyczącą ich dostarczenia  
na czas (Bourdet, Persson 2012). 

Rozwój rynku wewnętrznego jest również kształtowany poprzez przepływ informa-
cji. Osoby migrujące dysponują wiedzą na temat regulacji, instytucji, rynków, a także 
posiadają znajomość języka i praktyki biznesowej państwa pochodzenia. Generuje  
to zyski tytułem obniżenia kosztów w handlu i wywiera pozytywny wpływ na import 
i eksport. Ponadto imigranci tworzą sieci społecznościowe, które sprzyjają zarówno 
wymianie informacji, jak i kontaktom, które pozwalają obniżyć koszty transgranicz-
nych transakcji (Law et al. 2013). Kształtują oni też popyt i konsumpcję w państwie 
przyjmującym z uwagi na preferencje względem dóbr z państwa pochodzenia (Davis, 
Gift 2014: s. 3; White 2007: s. 839 i nast.). Zniesienie kontroli granicznych sprzyja też 
przepływom informacji między państwami członkowskimi i budowaniu nowych relacji 
handlowych między krajami, pozytywnie wpływając na import i eksport. Napływ 
migrantów z innych państw Schengen podnosi poziom bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (Javorcik et al. 2011) i transgranicznych przepływów pieniężnych 
(Kugler et al. 2013). Pomaga to państwom zintegrować ich rynki towarów, pracy oraz 
rynki finansowe, a tym samym wspiera proces budowy unijnego rynku wewnętrznego 
(Ademmer et al. 2015: s. 4).

Zniesienie kontroli na jednej granicy wewnętrznej jest równoznaczne ze zmniejsze-
niem opłat granicznych o 0,7% (ad valorem), ale trudno jednoznacznie wskazać, na ile 
jest to efekt Schengen, członkostwa w UE lub strefie euro, czy też jakiejkolwiek innej 
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regionalnej umowy handlowej. Członkostwo w UE jest jednak ważniejsze niż przy-
stąpienie do Schengen (ostatnie oznacza jedynie rezygnację z kontroli paszportowej, 
podczas gdy dla handlu istotniejsze jest zniesienie barier celnych w ramach unii cel-
nej). Skumulowane skutki unii celnej i rynku wewnętrznego są równoważne z redukcją 
opłat granicznych o prawie 18% dla towarów i 7% dla usług, co potwierdza kluczowe 
znaczenie tych form integracji w porównaniu do znacznie mniejszych oszczędności 
oferowanych przez zniesienie kontroli granicznych (Felbermayr et al. 2016a).

Skutki handlowe Schengen mają też wymiar przestrzenny. Transport drogowy 
w Europie może przekroczyć tylko jedną granicę wewnętrzną (np. francusko-niemiec-
ką) lub do ośmiu z nich (np. transport z Portugalii do Finlandii). Ponadto państwa 
nieczłonkowskie, takie jak Wielka Brytania lub Turcja, mogą również partycypować 
w korzyściach w zakresie, w jakim ich tranzyt handlowy przekracza obszar Schen-
gen. Transport przez kilka granic wewnętrznych pozwala na kumulację oszczędności.  
Na przykład ciężarówka jadąca z Włoch do Niemiec przekracza jedynie dwie granice 
wewnętrzne, co zmniejsza koszty handlu o 1,4%; tymczasem jadąca z Portugalii do 
Polski przekracza cztery granice wewnętrzne, dzięki czemu Schengen daje oszczęd-
ność w wysokości 2,8%. Jednak należy uwzględnić, że ponad 80% handlu wewnątrz-
unijnego w Europie przekracza tylko jedną lub dwie granice wewnętrzne (Felbermayr  
et al. 2016a). W rezultacie członkostwo w Schengen jest najbardziej opłacalne dla 
krajów peryferyjnych, takich jak Portugalia, Finlandia (oszczędności odpowiednio 
o 1,28% i 1,59%) czy Litwa i Estonia. Natomiast w Irlandii, której głównymi partne-
rami handlowymi są kraje położone poza strefą Schengen (Wielka Brytania i USA), 
oszczędności wynoszą zaledwie 0,42% (Felbermayr et al 2016b: s. 4).

Wymiar ekonomiczno-społeczny „Europy bez granic” przejawia się przede 
wszystkim w swobodnym przepływie osób przez granice wewnętrzne strefy 
Schengen. Zwiększa ona mobilność pracowników na unijnym rynku zatrudnienia, 
przyczyniając się do odpowiedniej alokacji jednego z zasadniczych czynników 
produkcji – pracy (Nowak-Far 2013: s. 106). Pozwala to w pewnym stopniu zniwe-
lować bariery typowe dla unijnego rynku pracy, jakimi jest zróżnicowanie językowe 
i kulturowe państw członkowskich Unii Europejskiej, które bardzo podnoszą koszty 
transakcyjne dostosowania się pracowników do tych uwarunkowań (Nowak-Far 
2013: s. 109). Transgraniczny przepływ siły roboczej zwiększa też długoterminową 
konkurencyjność europejskich firm, ponieważ dostępne zasoby pracy są wykorzysty-
wane bardziej efektywnie.
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Układ Schengen znacząco ułatwia życie zawodowe osobom, które dojeżdżają  
do pracy w innym kraju członkowskim lub regularnie podróżują w celach służbowych. 
Wspomniani pracownicy są największymi beneficjentami Schengen, niemniej ww. 
integracja dotyczy głównie wybranych regionów przygranicznych i nie rozkłada się 
równomiernie (Ademmer et al. 2015). Transgraniczne dojazdy do pracy są najbardziej 
rozpowszechnione w regionach przygranicznych państw zachodnioeuropejskich – 
Francji, Niemiec, Szwajcarii i Beneluksu (Nerb et al. 2009; Ademmer et al. 2015: 
s. 3). Przedmiotem krytyki jest też jednokierunkowy transfer pracowników z mniej 
zamożnych krajów Europy Południowej i Wschodniej (Polska, Grecja, Hiszpania)  
do państw bogatej Północy (np. Niemcy, Holandia), (Szymańska 2016: s. 269). 

Kryzys migracyjny obnażył słabości systemu ochrony granic w Europie, co za-
chęciło państwa członkowskie do przywrócenia kontroli na wewnętrznych granicach 
Schengen. Dotychczas sporadyczne kontrole zaczynają na stałe wpisywać się w kraj-
obraz Unii; co więcej, niektóre państwa członkowskie domagają się dalszego rozluź-
niania układu Schengen (Szymańska 2018). Obecnie (czerwiec 2018 r.) tymczasowe 
kontrole graniczne prowadzi sześć państw (Francja, Austria, Niemcy, Dania, Szwecja 
i Norwegia), powołując się na zagrożenia terrorystyczne lub w związku z niekontro-
lowanym napływem migrantów spoza UE. Postępująca fragmentacja niesie ryzyko 
utraty korzyści gospodarczych wynikających ze zniesienia kontroli na granicach 
wewnętrznych, niemniej koszty ekonomiczne, polityczne i społeczne takiego scena-
riusza są trudne do oszacowania, z uwagi na różnice w przyjętej metodologii. Analizy 
ekonomiczne potwierdzają negatywne skutki zawieszenia układu z Schengen wsku-
tek ograniczenia czterech swobód rynku wewnętrznego; ucierpiałyby też wewnątrz-
unijne przepływy handlowe, łańcuchy wartości oraz konkurencyjność europejskiej 
gospodarki (Deringer 2016). 

Zgodnie z podsumowaniem aktualnych badań (European Parliament 2016a: s. 26) 
przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych niesie ze sobą spadek unijnego 
PKB do 2025 roku w wysokości 0,86% (równowartość 100 mld euro). Ograniczenie 
mobilności to strata dla gospodarki UE w wysokości 7,1 mld euro rocznie (w tym 
transport drogowy: 3,4 mld, przewozy pasażerskie – 2,6 mld, kontrola dokumentów re-
alizowana przez służby państw członkowskich – 1,1 mld). Koszt kontroli pracowników 
przygranicznych przekraczających granice wewnętrzne wyniesie 3–4 mld euro rocznie, 
a straty branży turystycznej 10 mld euro lub (w przypadku modyfikacji lub zniesienia 
wspólnej polityki wizowej) 20 mld euro rocznie. Wreszcie handel wewnętrzny w UE 
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odnotuje straty w wysokości 11,5% rocznie (co stanowi ekwiwalent ogólnounijnego 
podatku od dóbr i usług w wysokości 3%). 

Należy nadmienić, że koszty dotknęłyby poszczególne państwa członkowskie i całą 
strefę Schengen w różnym stopniu. Na przykład przywrócenie kontroli na wszystkich 
granicach przez Danię oznaczałoby koszt w wysokości 70 mln euro rocznie dla całej 
strefy Schengen; w przypadku zamknięcia samej granicy z Niemcami ograniczyłoby  
to koszt do 44 mln euro (Dania poniosłaby w tym przypadku największe koszty –  
19 mln, Niemcy zaś – 17 mln, a Holandia – 2,4 mln). Zamknięcie wszystkich gra-
nic przez niewielką Austrię wiązałoby się z wysokimi kosztami dla całej wspólnoty 
i wyniosło 376 mln euro, ale przywrócenie kontroli wyłącznie na granicy ze Słowe-
nią zredukowałoby tę kwotę do 19 mln euro. Znacznie bardziej odczuwalne byłoby  
zamknięcie wszystkich granic przez Niemcy (1,1 mld euro) lub Francję (670 mln euro), 
(European Parliament 2016b: s. 8).

Zniesienie strefy Schengen mogłoby też wywołać efekt domina lub spill-over, 
rzutując na współpracę państw w ramach innych polityk. Nie bez znaczenia pozostaje 
też wymiar symboliczny: możliwość podróżowania bez kontroli paszportowej to naj-
bardziej wymowny przejaw zasypywania podziałów między Wschodem i Zachodem 
Europy i jedno z najbardziej docenianych przez obywateli osiągnięć integracji europej-
skiej (Szymańska 2018: s. 1).

Wymiar społeczno-kulturowy Schengen
Powstanie strefy Schengen jest epokową zmianą w procesie integracji europej-

skiej, gdyż konsekwencje mają charakter nie tylko ekonomiczny, ale także kultu-
ralno-społeczny. Możliwość przekraczania granic w dowolnym miejscu i czasie 
bez konieczności dokonywania odprawy granicznej stała się nieodłącznym ele-
mentem życia obywateli „Europy bez granic” (Antoń 2015: s. 36). Idea ta była też 
odpowiedzią na zgłaszaną w latach 70. i 80. potrzebę nadania integracji bardziej 
obywatelskiego charakteru (Trojanowska-Strzęboszewska 2014: s. 47). Korzyści 
z funkcjonowania Schengen to przede wszystkim: łatwość podróżowania, rozwój 
turystyki i handlu, zwiększenie wymiany kulturalnej, naukowej, przekształcenia  
na rynkach pracy (Antoń 2015: s. 36). Zniesienie kontroli granicznej sprzyja rozwija-
niu kontaktów transgranicznych, wzajemnemu budowaniu nowego typu potencjałów 
gospodarczych oraz relacji w zakresie nie tylko rozwoju gospodarczego i wspierania 
kontaktów przygranicznych, ale również związków kulturowo-społecznych, trans-
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feru know-how, wymiany kulturalnej czy wymiany doświadczeń między władzami 
samorządowymi (Szymańska 2014: s. 49). 

Granice oddziałują na funkcjonowanie społeczeństw w różnych wymiarach; istnieją 
one bowiem nie tylko w przestrzeni geograficznej, ale także symbolicznej, kulturowej 
i normatywnej. Powstanie strefy Schengen wpłynęło na zmianę postrzegania granic 
państw narodowych w klasycznym ujęciu, sprawiając, że odczuwalne stało się zjawi-
sko zanikania granic w Europie, a samą strefę zaczęto określać mianem obszaru bez 
granic, chociaż te ostatnie między państwami członkowskimi nadal istnieją. Zniesienie 
kontroli na granicach wewnętrznych stało się kolejnym symbolem zjednoczenia Europy 
(Antoń 2015: s. 30). Strefa Schengen, jako podstawowy instrument realizacji swobody 
przepływu osób, jest postrzegana jako jedna z największych korzyści wynikających 
z członkostwa w projekcie integracyjnym. W badaniu Eurobarometru „obszar bez 
granic” i swoboda przepływu osób wskazywane są jako drugie (po pokoju w Europie) 
osiągnięcie procesu integracji (European Commission 2015), choć w dobie kryzysu 
i nasilania się nastrojów antyimigracyjnych jego fundamentalny charakter zaczyna być 
w niektórych państwach kwestionowany (Szymańska 2016: s. 269). 

Międzynarodowe interakcje i transgraniczna mobilność zwiększają przywiązanie 
obywateli do jednoczącej się Europy: wzmacniają identyfikację z Unią Europejską 
i niwelują eurosceptycyzm (Kuhn 2012; Ademmer et al. 2015: s. 6). Stymulowany 
przez zniesienie barier granicznych ruch osobowy stanowi przejaw aktywności zarów-
no społecznej, jak i gospodarczej – obywatele UE często przekraczają granice w celach 
turystycznych, a nie tylko ekonomicznych, przy czym jest to motywacja, którą uznaje 
się za kluczową dla kształtowania (pozytywnych) postaw wobec UE (Favell, Recchi 
2009; Ademmer et al. 2015: s. 6). Istotne są również oczekiwania beneficjentów trans-
granicznej mobilności, którzy uważają, że zniesienie kontroli granicznych w większym 
stopniu wpływa na życie gospodarcze, ruch turystyczny, zmiany na rynku pracy czy też 
wymianę kulturową niż sytuację polityczną (Balawajder, Grochalski 2010: s. 70–77, 
Antoń 2015: s. 36).

Układ Schengen wzmacnia pozytywne nastawienie do procesu integracji, ale 
efekt ten osłabia zróżnicowany poziom mobilności wśród poszczególnych warstw 
społecznych: obywatele państw Schengen z rozwiniętym poczuciem europejskiej 
tożsamości i należący do uprzywilejowanych grup społecznych wykazują zwiększoną 
transgraniczną mobilność względem pozostałej części populacji (Kuhn 2012). Ponadto 
osoby, które utożsamiają się z ideą zjednoczonej Europy chętniej korzystają z mobil-
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ności w porównaniu do osób sceptycznie nastawionych względem Unii (Ademmer et 
al. 2015: s. 8). Konsekwencją powołania strefy Schengen była też zmiana sposobu 
myślenia o charakterze granic, co przyczyniło się do wyróżnienia dwóch rodzajów 
granic w UE: granic wewnętrznych i zewnętrznych (Antoń 2015: s. 32). Te pierwsze 
opisywano w kategoriach przeszkód, barier i ograniczeń, mających negatywny wpływ 
na proces integracji, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i społecznym, w związku 
z czym podkreślano wagę stopniowego znoszenia formalności, które „utrudniają wolny 
przepływ osób i symbolizują podziały” (Trojanowska-Strzęboszewska 2011: s. 162). 
Z kolei granice zewnętrzne sytuowano w sferze odnoszącej się do bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii Europejskiej (Antoń 2015: s. 36).

Scedowanie tradycyjnych funkcji granic państw narodowych na granice zewnętrzne 
skutkowało zwiększeniem ich kontroli, prowadząc do rozwoju polityki zintegrowa-
nego zarządzania granicami zewnętrznymi oraz innych dziedzin współpracy, przede 
wszystkim w zakresie polityk dotyczących cudzoziemców, sytuowanych uprzednio 
w wyłącznej kompetencji państw narodowych, w tym polityki wizowej, migracyjnej 
i azylowej oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego UE, co wywarło 
znaczący wpływ na życie społeczeństw UE oraz obywateli państw trzecich (Antoń 
2015: s. 32).

Dzieląco-blokujący charakter granic zewnętrznych pozwala traktować je jako 
barierę w procesie przemieszczania się osób, ale także linię podziału między państwami 
i ich mieszkańcami z punktu widzenia systemów politycznych, gospodarczych i spo-
łecznych, poziomu życia ludności, a nawet określonych cech mentalności (Żurawski 
2017: s. 28–29). O ile migracja transgraniczna w obrębie strefy Schengen staje się 
szybsza, o tyle ustanowienie restrykcyjnego reżimu przekraczania granic zewnętrznych 
ograniczyło niektóre pozytywne skutki migracji dla osób z państw trzecich. Dotyczy 
to w szczególności obywateli państw położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
bezgranicznego, którzy uprzednio mogli skorzystać z sezonowej migracji zarobkowej 
do bogatszych państw strefy Schengen. Migracja ta stanowiła impuls gospodarczy dla 
krajów przyjmujących, a zarazem przesłankę zmniejszenia ubóstwa w krajach pocho-
dzenia imigrantów (Ademmer 2015: s. 8). 

Restrykcyjne zasady przekraczania granic zewnętrznych redukują również inny, 
długoterminowy efekt oddziaływania UE na społeczeństwa bliskiego sąsiedztwa; 
istnieją bowiem dowody, że doświadczenie odmiennych instytucji politycznych 
i ekonomicznych ma ważny wpływ na kształtowanie wartości socjo-politycznych 
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i kulturowych jednostki. Osoby z Europy Wschodniej migrujące do UE wykazują bar-
dziej demokratyczne i prounijne poglądy w porównaniu do niemobilnych osób z tego 
samego regionu. Ponadto, dzieląc się swoimi doświadczeniami z pobytu w państwach 
Unii, kształtują wartości i postawy obywateli państw swojego pochodzenia, co sprzyja 
konwergencji państw Schengen i sąsiednich na poziomie politycznym i kulturowym 
(Careja, Emmenegger 2012; Ademmer 2015: s. 8). 

W interesie Unii Europejskiej leży zapewnienie, aby granice z państwami sąsiadu-
jącymi nie stanowiły ‘muru’, niemniej implementacja wspólnego reżimu granicznego 
przyniosła niekorzystny dla państw utrzymujących granice zewnętrzne efekt izolacji 
względem dotychczasowych partnerów gospodarczych i społecznych po drugiej stro-
nie granicy. Tym samym poszerzenie UE i strefy Schengen przyczyniło się do budowy 
nowych barier, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, zaburzając lub wręcz 
przekreślając istniejące dotychczas formy i metody współpracy transgranicznej (Kry-
styniak 2004; Cesarz 2014). Ten negatywny aspekt rozwoju strefy Schengen wpłynął 
na konceptualizację paradygmatu „Fortress Europe”, zakładającego wznoszenie wy-
kluczających w sensie rasowym, etnicznym, a nawet religijnym granic zewnętrznych 
(Houtum 2003). O ile niektórzy badacze (Bigo 1998; Goeddes 2000) odrzucają kon-
cepcję „europejskiej twierdzy”, upatrując przejawów jej działania raczej w wymiarze 
symbolicznym niż rzeczywistym, o tyle efekt blokujący granice zewnętrzne jest silnie 
odczuwany w państwach i regionach peryferyjnych Unii. 

Narzędziem, które tylko w pewnym zakresie pozwala zniwelować ten niekorzystny 
rezultat współpracy w ramach Schengen, są przepisy regulujące tzw. mały ruch 
graniczny (MRG). Stanowią on odstępstwo od ogólnych norm regulujących kontrolę 
graniczną osób przekraczających zewnętrzne granice państw członkowskich Unii 
Europejskiej, liberalizując zasady zawarte w kodeksie Schengen. MRG określono jako 
regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej przez osoby zamieszkujące strefę 
przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej drugiego państwa, na przykład 
ze względów społecznych, kulturalnych lub uzasadnionych powodów ekonomicznych 
czy też rodzinnych, przez okres nieprzekraczający limitów czasu wskazanego w roz-
porządzeniu. Wskazane regulacje znacznie ułatwiają korzystanie ze swobody prze-
mieszczania się. Podyktowane są aspektami pragmatycznymi w strefie przygranicznej, 
zdefiniowanej jako obszar, który nie sięga dalej niż 30 km od granicy. Pozwalają one 
na rozwój turystyki, intensyfikację wymiany kulturalnej i współpracy władz lokalnych 
(Domaniewski, Studzińska 2016: s. 14–15). Niemniej należy mieć na względzie,  
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że postanowienia rozporządzenia o MRG realizowane są drogą dwustronnych porozu-
mień między państwem UE a sąsiadującym państwem nieczłonkowskim, w związku 
z czym ich zawarcie i efektywną realizację determinuje na ogół całokształt stosunków 
politycznych, ekonomicznych i kulturowych łączących zainteresowane strony.

Podsumowanie
Powstanie strefy Schengen, które przyczyniło się do urzeczywistnienia swobody 

przepływu osób, stanowiło istotny krok w pogłębieniu integracji ekonomiczno-spo-
łecznej państw członkowskich oraz ich obywateli. Wywarło ono pozytywny wpływ  
na wzrost gospodarczy państw członkowskich, przy czym korzyści przejawiają się 
głównie w intensyfikacji dwustronnej wymiany handlowej oraz mobilności osób  
aktywnych ekonomicznie. Zyski z tytułu ustanowienia strefy Schengen nie rozkłada-
ją się jednak równomiernie w przypadku wszystkich państw uczestniczących w tym 
projekcie integracyjnym, a ich poziom determinują zróżnicowane uwarunkowania 
geopolityczne i ekonomiczne. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych państw 
członkowskich wpłynęło na intensyfikację współpracy gospodarczej, kulturalnej 
i – w mniejszym stopniu – politycznej. Symboliczno-kulturowy wymiar oddzia-
ływania Schengen wyraża się w nieskrępowanej barierami granicznymi wymianie 
społeczno-kulturowej oraz postrzeganiu transgranicznej mobilności w kategoriach 
najważniejszego osiągnięcia integracji europejskiej. Negatywnym efektem kreacji 
obszaru Schengen jest wzmocnienie dzieląco-blokującej funkcji granic zewnętrz-
nych na skutek ich sekurytyzacji. Odizolowanie od państw trzecich na skutek wdro-
żenia restrykcyjnego reżimu na granicach zewnętrznych przyczynia się do kreacji 
paradygmatu „Fortress Europe”, co ma istotne implikacje na poziomie regionalnym 
i rzutuje na rozwój obszarów przygranicznych państw peryferyjnych Schengen. 
Niemniej zawieszenie lub trwałe rozluźnienie projektu Schengen pociągnęłoby  
za sobą poważne koszty nie tylko w sensie ekonomicznym w postaci osłabienia rynku 
wewnętrznego i unii gospodarczo-walutowej, ale również wpłynęłoby negatywnie na 
styl życia i swobodę przemieszczania się wielu Europejczyków. Straty po stronie UE 
lub konkretnych państw strefy Schengen uzależnione są też od liczby zamkniętych 
granic i okresu utrzymywania się tej sytuacji. Ponadto załamanie systemu Schengen 
może spowodować potencjalny efekt domina i destrukcyjnie wpłynąć na polityki 
powiązane, a także ostatecznie zredukować lub zniweczyć pozostałe osiągnięcia 
procesu integracji europejskiej. 



Maciej Cesarz154

Maciej Cesarz – dr, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Otrzymał tytuł magistra i doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administra-
cji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE, prawa UE, rynku wewnętrznego, zintegrowanego 
zarządzania granicami UE, systemu Schengen i polityki migracyjnej UE, ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki wizowej. Pełnił funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Politologii 
oraz w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i koordynatora MA in European Studies. 
Pracował jako Visiting Fellow w Uniwersytecie Maltańskim i wykładał w Niemczech, Hiszpanii, Rumu-
nii, Czechach, Turcji i Gruzji. Jego publikacje obejmują jedną książkę, 4 rozdziały w książkach i ponad 
30 artykułów w różnych czasopismach poświęconych przeważnie swobodzie przemieszczania się.
Adres e-mail: Maciej.cesarz@uwr.edu.pl

Maciej Cesarz – PhD, an assistant professor at the Chair of European Studies, Faculty of Social 
Sciences at the University of Wrocław. He received his MA and PhD in Law from the Faculty of Law, 
Administration and Economics, University of Wrocław. His primary research interests are in the field 
of the Area of Freedom, Security and Justice in the EU, EU law, Internal Market, EU Integrated Border 
Management, Schengen System and EU migration policy. Specifically, he is interested in free movement 
of persons and EU visa policy. He hold a position of a deputy director for teaching at the Department 
of Political Science and at the Chair of the European Studies (University of Wrocław) and coordinator 
of MA in European Studies. He was a visiting fellow at the University of Malta and was giving lectures 
in Germany, Spain, Romania, Czech Repulic, Turkey and Georgia. His publications include one book, 
four chapters in the books and more than thirty articles in various journals mostly dedicated to mobility 
of persons.
E-mail: Maciej.cesarz@uwr.edu.pl

Bibliografia
ADEMMER Esther, BARSBAI Toman, LüCKE Matthias, STöHR Tobias (2015),  

30 Years of Schengen – Internal blessing, external curse?, https://www.ifw-kiel.de/
publications/kiel-policy-briefs/2015/en/30-years-of-schengen-internal-blessing-ex-
ternal-curse-8635/ (23.09.2018).

ANTOŃ Paulina (2015), Symboliczne zanikanie granic w Europie. Strefa Schengen 
– konsekwencje zmiany koncepcji granic w Unii Europejskiej, „Konteksty Społecz-
ne”, t. 3, nr 2(6).

BALAWAJDER Grzegorz (2012), Granice państw jako kategoria geograficzna, praw-
na, polityczna i społeczna, w: Stanisław Grochalski (red.), Granice państwa jako 
granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, Dąbrowa Górnicza.

BARCZ Jan, GÓRKA Maciej, WYROZUMSKA Anna (2012), Instytucje i prawo 
Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, 
Warszawa.



Ekonomiczny i kulturowy wymiar funkcjonowania strefy Schengen 155

BIGO Didier (1998), Frontiers and Security in the European Union: The Illusion  
of Migration Control, w: Malcolm Anderson, Eberhard Bort (ed.), The Frontiers of 
Europe, London. 

BOURDET Yvet, PERSSON Maria (2014), Expanding and Diversifying South Medi-
terranean Exports through Trade Facilitation, „Development Policy Review”,  
nr 32(6).

BÖHMER Michael, LIMBERS Jan, PIVAC Ante, WEINHELT Heidrun (2016),  
Departure from the Schengen Agreement – Macroeconomic Impacts of Germany 
and the Countries of the European Union, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fil-
eadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Departure_from_Schen-
gen.pdf (23.09.2018).

CAREJA Romana, EMMENEGGER Patrick (2012), Making Democratic Citizens:  
The Effects of Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern 
Europe, „Comparative Political Studies”, nr 45(7).

CESARZ Maciej (2014), Wpływ członkostwa Polski w strefie Schengen na zmiany 
w polskiej polityce wizowej, w: Artur Kuś, Anna Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ 
acquis Communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i per-
spektyw, Lublin.

DAVIS Dane, GIFT Thomas (2014), The Positive Effects of the Schengen Agreement 
on European Trade, „The World Economy”, nr 37(11).

DERINGER Hanna (2016), The Cost of Non-Schengen for the Single Market. Five 
Freedoms, „Bulletin” nr 1, http://ecipe.org//app/uploads/2016/05/Bulletin-0116-5F.
pdf (01.06.2018).

DOMANIEWSKI Stanisław, STUDZIŃSKA Dominika (2016), The Small Border 
Traffic Zone between Poland and Kaliningrad Region (Russia): The Impact of  
a Local Visa-Free Border Regime “Geopolitics” nr 1–18.

EUROPEAN COMMISSION (2015), Eurobarometer, http://ec.europa.eu/commfront-
office/publicopinion/archives/eb/eb83/eb83_anx_en.pdf (01.06.2018)

EUROPEAN PARLIAMENT (2016a), Cost of non-Schengen: The impact of border 
controls within Schengen on the Single Market, http:// europarl.europa.eu/think-
tank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)578974 (01.06.2018).

EUROPEAN PARLIAMENT (2016b), Schengen Border Controls: Challenges and Pol-
icy Options, IP/A/IMCO/2016-01, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
IDAN/2016/578990/IPOL_IDA%282016%29578990_EN.pdf (01.06.2018).



Maciej Cesarz156

FAVELL Adrian, RECCHI Ettore (red.), (2009), Pioneers of European Integration: 
Citizenship and Mobility in the EU, Cheltenham, Northampton.

FELBERMAYR Gabriel, GRöSCHL Jasmin, STEINWACHS Thomas (2016a), Trade 
costs of border controls in the Schengen area, https://voxeu.org/article/trade-costs-
border-controls-schengen-area (01.06.2018). 

FELBERMAYR Gabriel, GRöSCHL Jasmin, STEINWACHS Thomas (2016b),  
The Trade Effects of Border Controls: Evidence from the European Schengen Agree-
ment, „Ifo Working Paper”, nr 213.

GORZYM-WILKOWSKI Waldemar (2014), Wpływ granicy wschodniej na przestrzeń 
społeczno-ekonomiczną Lubelszczyzny, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria: EKONO-
MIA, nr 9(2).

GROSSE Grzegorz (2016), Wprowadzenie. Polityki europejskie w dobie zmiany modelu 
integracji, w: Grzegorz Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa.

HOUTUM Henk van (2003), Borders and Comfort, w: James Anderson, Liam O’Dowd, 
Thomas M. Wilson (ed.), New Borders for a Changing Europe: Cross-Border  
Cooperation and Governance, London.

JAVORCIK Beata, ÖZDEN Caglar, SPATAREANU Mariana, NEAGU Ileana (2011), 
Migrant networks and foreign direct investment, „Journal of Development Econom-
ics”, nr 94(2).

KARAKAS Cemal (2016), At a glance – March 2016. The economic impact of sus-
pending Schengen, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2016/579074/EPRS_ATA(2016)579074_EN.pdf (01.06.2018).

KONWENCJA WYKONAWCZA do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 
roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federal-
nej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli  
na wspólnych granicach, Dz. Urz. UE L 239 z 22.9.2000.

KRYSTYNIAK Małgorzata (2004), Układ z Schengen – konsekwencje dla Polski, 
„Biuletyn PISM”, nr 1(189).

KUGLER Maurice, LEVINTAL Oren, RAPOPORT Hillel (2013), Migration and 
Cross-Border Financial Flows Migration and Cross-Border Financial Flows, 
„CReAM Discussion Paper”, nr 13(17).

KUHN Theresa (2012), Why Educational Exchange Programmes Miss Their Mark: 
Cross-Border Mobility, Education and European Identity, „Journal of Common 
Market Studies”, nr 50(6).



Ekonomiczny i kulturowy wymiar funkcjonowania strefy Schengen 157

LAW David, GENÇ Murat, BRYANT John (2013), Trade, Diaspora and Migration  
to New Zealand, „The World Economy”, nr 36(5).

LUECKE Mattias (2016), Key challenges of re-imposing border controls within Schen-
gen for the Single Market, European Parliament – Directorate General for Internal 
Policies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578990/IPOL_IDA%282016%29578990_
EN.pdf (01.06.2018).

NERB Gernot, HITZELBERGER Franz, WOIDICH Andreas, POMMER Stefan, 
HEMMER Sebastian, HECZKO Petr (2009), Scientific Report on the Mobility 
of Cross-Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries. Final report, 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/mkw_workers_mobility.pdf 
(01.06.2018).

NOWAK-FAR Artur (2013), Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europej-
skiej, Warszawa.

ROZPORZĄDZENIE 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez grani-
ce (kodeks graniczny Schengen) Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2016.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
20 grudnia 2006 r., ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego  
na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postano-
wienia konwencji z Schengen, Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2007.

RUSZKOWSKI Janusz (2007), Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teore-
tyczne i metodologiczne, Warszawa.

SZACHOŃ-PSZENNY Anna (2011), Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrz-
ne w Unii Europejskiej, Poznań.

SZYMAŃSKA Jolanta (2016), Międzyrządowość vs. ponadnarodowość w polityce mi-
gracyjnej i obszarze spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, w: Tomasz Grzegorz 
Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa.

SZYMAŃSKA Jolanta (2018), Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: 
wyjątki stają się regułą, „Biuletyn PISM”, Nr 17(1590).

SZYMAŃSKA Jolanta, STEFANIAK Magdalena (2014), Znaczenie ruchu przygra-
nicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin wschodniej Polski, „Zeszyty 
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja 
Gospodarki Żywnościowej”, nr 105.



Maciej Cesarz158

TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA Monika (2011), Trzy oblicza unijnych gra-

nic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa.
TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA Monika (2014), Przywracanie kontroli  

na granicach wewnętrznych strefy Schengen, w: Monika Trojanowska-Strzę-
boszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec,  
Warszawa.

WHITE Roger (2007), Immigrant-Trade Links. Transplanted Home Bias and Network 
Effects, „Applied Economics”, nr 39.

WIENER Antje (1998), ‘European’ Citizenship Practice – Building Institutions  
of a Non-State, „European Journal of Migration and Law”, nr 1. 

WIENER Antje (2000), Forging Flexibility – The British ‘No’ to Schengen, 
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working- 
papers/1994-2000/2000/wp00_1.htm (01.06.2018).

WIŚNIEWSKI Leszek, BIECZYŃSKI Mateusz Maria (2015), Swoboda przemieszcza-
nia się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie 
krajowym. Przegląd zagadnień, Poznań.

ŻURAWSKI vel GRAJEWSKI Przemysław (2017), Granice i pogranicza Unii Euro-
pejskiej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym w kontekście kryzysu migracyjne-
go, w: Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), Unia Europejska w poszukiwa-
niu swoich granic, Warszawa.



Przegląd Europejski
tom 2018, numer 3

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej –
unijna agencja z siedzibą w Polsce

Jolanta Szymańska, Uniwersytet Warszawski
ORCID ID: 0000-0002-4107-8125

Streszczenie
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poświęcona jest relacjom Polski z Fronteksem, w tym zagadnieniom takim, jak: współpraca operacyjna 
polskiej Straży Granicznej z Fronteksem, zobowiązania wynikające z ulokowania siedziby agencji 
w Warszawie, a także stanowisko rządu RP dotyczące rozwoju agencji w kontekście szerszej dyskusji nad 
kierunkami unijnej polityki migracyjnej. W opracowaniu Autorka wykazuje, że silne przywiązanie państw 
członkowskich, w tym Polski, do kwestii suwerenności w zakresie ochrony granic ogranicza możliwości 
przekształcenia Fronteksu w prawdziwie europejską straż graniczną. Zwraca przy tym uwagę, że bez efek-
tywnego systemu ochrony granic zewnętrznych, przy kryzysie zaufania między państwami członkowskimi 
w kwestiach migracyjnych, strefa Schengen pozostanie zagrożona.
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European Border and Coast Guard Agency – an EU agency based in Poland
Abstract
The article presents the evolution of Frontex in the context of migration challenges of the EU and the Schen-
gen area, and describes the specificity of agency activities at external borders. Special attention is given  
to Poland’s relations with Frontex, including issues such as operational cooperation between the Polish 
Border Guard and Frontex, obligations resulting from the location of the agency headquarters in Warsaw, 
and the government’s position regarding the development of the agency in the context of a broader di-
scussion on the EU migration policy. In the study, the author argues that the strong attachment of member 
states, including Poland, to sovereignty in borders protection limits the possibilities for a creation of a truly 
European border guard. The article concludes that without an effective system for the protection of external 
borders, with the crisis of trust between Member States on migration issues, the Schengen area will remain 
under threat.
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Jednym z przywilejów związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej 
jest możliwość goszczenia na swoim terytorium agencji wyspecjalizowanych UE. 
Krótko po akcesji Polska, jako jedno z tzw. państw frontowych1, została wyznaczona 
na siedzibę nowo powstającej wówczas agencji ds. zarządzania współpracą operacyjną 
na granicach zewnętrznych organizacji. Jak się wkrótce okazało, agencja ta, głównie 
pod wpływem rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa granic, stała się jedną z najbar-
dziej dynamicznie rozwijających się agencji wyspecjalizowanych wspólnoty, a w efek-
cie – według oficjalnej narracji – „nowym kamieniem węgielnym unijnej przestrzeni 
wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości” (Frontex 2017a: s. 5).

W tym artykule jest zaprezentowana geneza i ewolucja Fronteksu, funkcjonują-
cego od niedawna pod nazwą Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 
w kontekście wyzwań migracyjnych UE oraz strefy Schengen. W opracowaniu jest 
również przedstawiona specyfika działań agencji na granicach zewnętrznych Unii. 
Istotną częścią analizy są relacje Polski z Fronteksem, w tym takie zagadnienia, jak: 
wsparcie otrzymywane przez polską Straż Graniczną ze strony Fronteksu przy ochro-
nie granic RP, zaangażowanie polskich funkcjonariuszy w operacje prowadzone pod 
egidą agencji na innych odcinkach granic zewnętrznych Unii, a także stanowisko 
Polski wobec rozwoju agencji w kontekście szerszej dyskusji nad kierunkiem ewo-
lucji unijnej polityki migracyjnej w warunkach nowej dynamiki migracji międzyna-
rodowych.

Celem artykułu jest dokonanie bilansu osiągnięć Fronteksu oraz wskazanie moż-
liwego kierunku dalszego rozwoju agencji. Główne pytanie badawcze stawiane przez 
Autorkę dotyczy stopnia wpływu agencji na kreowanie i wdrażanie unijnej polityki 
w obszarze spraw wewnętrznych oraz na zapewnianie bezpieczeństwa w Unii Europej-
skiej. W opracowaniu podjęte są jednocześnie rozważania na temat roli, jaką w rozwo-
ju agencji odgrywało dotychczas przywiązanie państw członkowskich, w tym Polski,  
do kwestii suwerenności w zakresie ochrony własnych granic państwowych, i jak czyn-
nik ten wpływał na efektywność działań Fronteksu na granicach zewnętrznych. Ściśle 
wiąże się z nimi kolejne pytanie o to, czy i w jakim stopniu nowe wyzwania migracyjne 
i wyzwania bezpieczeństwa wpłyną na zmianę optyki patrzenia na politykę migracyjną 
UE, stanowiąc przyczynek do redefinicji roli Fronteksu w UE. W tym kontekście za-
sadna jest również refleksja nad szansami i wyzwaniami, jakie przeobrażenia te mogą 

1  Nazwy „państwa frontowe” lub „państwa pierwszej linii” używa się w odniesieniu do państw, 
których zewnętrzne granice stanowią granice zewnątrz UE/i lub strefy Schengen. 
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nieść dla Polski, jako państwa frontowego UE oraz państwa goszczącego agencję  
na swoim terytorium.

Punktem wyjścia do analizy są rozporządzenia UE stanowiące – odpowiednio w po-
szczególnych etapach rozwoju agencji – postawę prawną jej funkcjonowania, a także pro-
jekty reform agencji prezentowane w okresach intensyfikacji dyskusji nad jej kształtem. 
W artykule wykorzystano ponadto dokumenty agencyjne, w tym m.in. raporty roczne 
z działalności Fronteksu i analizy ryzyka, wywiady z pracownikami agencji, opracowania 
udostępnione przez polską Straż Graniczną, a także szeroką gamę źródeł statystycznych 
dotyczących rozwoju sytuacji migracyjnej w Europie i na obrzeżach kontynentu.

Od Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną 
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej do Europejskiej Agencji Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej – geneza i ewolucja Fronteksu
Rozwój terytorialny strefy Schengen, w tym perspektywa jej rozszerzenia o pań-

stwa Europy Środkowo-Wschodniej, a także związana z nim potrzeba podziału kosz-
tów i odpowiedzialności za ochronę wspólnej granicy zewnętrznej legły u podstaw 
dyskusji o utworzeniu europejskiej agencji do spraw ochrony granic zewnętrznych.  
Nie bez znaczenia dla jej przebiegu miały nasilające się wówczas wyzwania bezpie-
czeństwa. W tym kontekście istotną rolę odegrały zwłaszcza zamachy terrorystyczne 
z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, które uwypukliły potrzebę 
umocnienia kontroli na granicach w celu zredukowania ryzyka potencjalnych ataków  
na terytorium Unii (Monar 2006: s. 195).

W efekcie, po intensywnej dyskusji w latach 2001–2003, w listopadzie 2003 roku 
wypracowano polityczne porozumienie w sprawie najważniejszych kwestii zwią-
zanych z uruchomieniem i przyszłym kształtem agencji. 26 października 2004 roku 
przyjęto rozporządzenie Rady ustanawiające Frontex (Rozporządzenie nr 2007/2004), 
a na mocy decyzji Rady 2005/358/WE określono, że siedzibą nowej agencji będzie 
Warszawa (Decyzja 2005/358/WE). Agencja rozpoczęła pracę w maju 2005 roku, ale 
pełną zdolność operacyjną uzyskała dopiero jesienią tego roku.

Już na etapie projektowania agencji pojawiły się kontrowersje dotyczące zakresu 
powierzonych jej zadań, a konkretnie obawy o zbyt daleką ingerencję nowej instytucji 
w kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do ochrony ich granic. Te obawy 
towarzyszyły również późniejszym reformom agencji. 
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Reformy Fronteksu następują często. Już dwa lata po rozpoczęciu przez agencję 
działalności przyjęto rozporządzenie dostosowujące ją do potrzeb realizacji nowego 
mechanizmu zespołów szybkiej interwencji na granicy (Rozporządzenie nr 863/2007); 
następnie w 2011 roku – w celu dostosowania agencji do wymogów traktatu lizboń-
skiego, kładącego nacisk na ochronę praw podstawowych, a także w odpowiedzi  
na wyzwania migracyjne będące następstwem arabskiej wiosny – przyjęto nowe 
rozporządzenie w sprawie agencji (Rozporządzenie nr 1168/2011); w 2013 roku 
przyjęto rozporządzenie ustanawiające europejski system nadzorowania granic 
(EUROSUR), będący swoistym „wyspecjalizowanym instrumentem prawnym Fron-
teksu” (Szachoń-Pszenny, Wantuch 2015; s. 83); w 2014 roku ustanowiono natomiast 
zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyj-
nej koordynowanej przez Frontex (Rozporządzenie nr 656/2014); ostatnią zmianą 
podstawy prawnej było rozporządzenie z 14 września 2016 r. przekształcające Eu-
ropejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej w Europejską Agencję Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej (Rozporządzenie 2016/1624). W tym przypadku czynnikiem stymu-
lującym reformę okazał się kryzys migracyjny na południu Europy, którego punkt 
kulminacyjny przypadł na rok 2015.

Zmiany podstawy prawnej rozszerzały mandat działania agencji oraz jej zasoby 
w celu dostosowania instytucji do dynamicznej sytuacji migracyjnej i nowych wy-
zwań bezpieczeństwa. Przy kolejnych reformach dążono również do wyeliminowania 
strukturalnych słabości czy niedociągnięć organizacyjnych, ujawnianych w trakcie 
prowadzonych operacji. 

Reforma z 2007 roku wprowadzająca zespoły szybkiej interwencji na granicy miała 
wzmocnić reagowanie agencji w sytuacjach nagłego zwiększenia napływu nielegal-
nych migrantów do Europy. Dzięki rewizji podstawy prawnej w 2011 roku agencja 
uzyskała uprawnienia do powoływania rezerwy funkcjonariuszy straży granicznych 
na potrzeby wspólnych operacji granicznych w UE, a także zakupu wyposażenia tech-
nicznego na potrzeby kontroli granic zewnętrznych. Przyznano jej też uprawnienia 
w zakresie oceny zdolności państw do sprostania pojawiającym się wyzwaniom i za-
grożeniom na granicach zewnętrznych. Miało to służyć wzmocnieniu odporności sys-
temu zarządzania granicami i przeciwdziałaniu sytuacjom, w którym niedociągnięcia 
w jednym z państw grożą zachwianiem stabilności systemu Schengen. Rozporządze-
nie o EUROSUR nałożyło na Frontex nowe obowiązki związane m.in. z gromadze-
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niem danych sytuacyjnych i tworzeniem europejskiego obrazu sytuacji oraz wspól-
nego przedgranicznego obrazu sytuacji. Celem reformy było zwiększenie zdolności 
agencji oraz państw członkowskich do reagowania na nowe wyzwania w zakresie 
kontroli granicznej i walki z przestępczością transgraniczną. W 2016 roku kierunek 
zmian w agencji był podobny do tych wprowadzonych w rozporządzeniu z roku 2011 
– istotą reformy stało się wzmocnienie potencjału operacyjnego. Według założeń,  
do 2020 roku budżet Fronteksu i liczba jego personelu miały się podwoić, agencja 
miała też uzyskać dostęp do stałego korpusu funkcjonariuszy gotowych do interwen-
cji na granicach w trybie natychmiastowym (w ciągu pięciu dni). Liczbę funkcjo-
nariuszy, których miały oddelegować poszczególne kraje, określono w załączniku  
do nowego rozporządzenia. Wcześniej wkład państw w konkretne operacje plano-
wany był na podstawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień między 
agencją a państwami, co znacznie ograniczało elastyczność reagowania na kryzysy 
(Szymańska 2016).

Wykres 1. Rozwój personelu Fronteksu 2005–2017

 

Źródło: Sprawozdania ogólne z działalności Fronteksu za lata 2005–2017.

Plany dotyczące rozwoju agencji określone w 2016 roku podlegać będą dalszym 
rewizjom w niedalekiej przyszłości. Sygnałem tych zmian jest komunikat Komisji 



164 Jolanta Szymańska

Europejskiej (KE) w sprawie wieloletnich ram finansowych UE przedstawiony 2 maja 
2018 roku (Komisja Europejska 2018b), w którym KE planuje m.in. utworzenie nowego 
stałego korpusu ok. 10 tys. strażników granicznych, który uzupełniłby 1500-osobowy 
korpus utworzony na mocy rozporządzenia z 2016 roku. Poparcie dla tego pomysłu 
deklarują przywódcy państw członkowskich, co znalazło wyraz w konkluzjach szczytu 
Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 roku (Rada Europejska 2018). Zgoda na dalsze 
rozwijanie zasobów Fronteksu jest przy tym traktowana jako rozwiązanie politycznie 
łatwiejsze niż wypracowanie konsensu w sprawie reformy unijnego systemu azylo-
wego w duchu solidarności z państwami frontowymi (obejmującej m.in. relokację 
azylantów).

Wykres 2. Rozwój budżetu Fronteksu 2005–2017

Źródło: Sprawozdania ogólne z działalności Fronteksu za lata 2005–2017.

O ile rozrost zasobów finansowych, kadrowych i sprzętowych pozostających 
w dyspozycji agencji następuje skokowo, czyniąc z Fronteksu jedną z największych, 
a docelowo największą z agencji wyspecjalizowanych UE, o tyle w odniesieniu  
do kompetencji agencji – pomimo eksplorowanej od lat idei przekształcenia jej w praw-
dziwie europejską straż graniczną – nie następuje wyraźny postęp (Parkes 2013).  
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Na przestrzeni lat dokonano wprawdzie korekty mandatu agencji, np. ostatnia reforma 
agencji przyznała jej prawo do inicjowania wspólnych operacji i działań powrotowych, 
a nie tylko odpowiadanie na zapotrzebowanie państw członkowskich w tym zakresie; 
zmienił się też mandat terytorialny Fronteksu poprzez przyznanie mu prawa do de-
legowania oficerów łącznikowych do państw trzecich oraz prowadzenia tam działań.  
Co do zasady, Frontex nadal pozostaje jednak przede wszystkim ośrodkiem analizy oraz 
operacyjnego wsparcia dla służb granicznych państw członkowskich, a skuteczność 
jego działań w dużej mierze jest uzależniona od sprawności krajowych służb granicz-
nych i zdolności agencji do kooperacji z nimi. Istotną determinantą działań Fronteksu 
jest też ogólna zasada solidarności między państwami członkowskimi (Carrera 2007:  
s. 11). Solidarność ta w ostatnich latach została wyraźnie nadwyrężona wskutek kry-
zysu migracyjnego.

W trakcie prac nad reformą Fronteksu w latach 2015–2016 KE postulowała przy-
znanie agencji prawa do interwencji na granicach państwa członkowskiego, które nie 
radzi sobie z ochroną granic zewnętrznych nawet w przypadku, gdy państwo to nie 
wyrazi zgody na takie działanie (Komisja Europejska 2015). Tego rodzaju zmiana 
byłaby swoistym przełomem dla modelu działania agencji. Rozwiązanie spotkało się 
jednak z dezaprobatą wielu państw członkowskich, które broniły własnych uprawnień 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Krytycznie do idei „centralizacji 
i podporządkowania organów krajowych strategiom wypracowanym na poziomie UE” 
podchodził m.in. rząd RP (Opinia BAS-WAL/WAPEiM-35/16).

Sprzeciw państw wobec wymuszania przez Frontex interwencji w sytuacjach 
kryzysowych, skutkuje utrzymaniem dotychczas istniejących mechanizmów nacisku, 
a więc możliwości wprowadzania czasowych kontroli wewnątrz Schengen z pań-
stwem, w którym występują problemy z ochroną granic. „Możliwość przywrócenia 
kontroli granicznych wewnątrz strefy ze względu na poważne niedociągnięcia kontroli  
na granicach zewnętrznych (na sześć miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie 
do dwóch lat) (…) wprowadzono do kodeksu granicznego Schengen już w 2013 roku 
(Rozporządzenie nr 1051/2013). Po raz pierwszy skorzystano z tego rozwiązania 
w maju 2016 roku, zezwalając na utrzymanie kontroli na wybranych odcinkach granic 
w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii i Norwegii” (Szymańska 2016). 

Ze względu na utrzymującą się sytuację nadzwyczajną w strefie Schengen, nieurze-
czywistniony w roku 2016 pomysł przekształcenia Fronteksu w europejską formację 
graniczną, która stopniowo zastępowałaby narodowe służby graniczne, ma swoich 
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zwolenników nie tylko w KE, ale także wśród państw członkowskich. Za ich sprawą 
stale powraca do politycznej debaty na forum UE. Podczas spotkania w Mesebergu 
w czerwcu 2018 roku pomysł poparli prezydent Francji Emmanuel Macron i kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel, wpisując go na listę francusko-niemieckich priorytetów 
szerszej reformy UE po brexicie (Płóciennik, Szymańska 2018). Obawy o nadmierną 
ingerencję agencji w kompetencje państw członkowskich zgłaszane przez inne państwa 
UE (m.in. członków Grupy Wyszehradzkiej), na razie okazują się jednak silniejsze.  
Potwierdzeniem tego jest utrzymanie wspierającej roli agencji wobec służb granicz-
nych państw członkowskich w konkluzjach Rady Europejskiej z czerwca 2018 roku 
(Rada Europejska 2018).

Działalność Fronteksu – doświadczenia i wyzwania
Zadania Fronteksu sprowadzają się do monitorowania sytuacji migracyjnej w Eu-

ropie oraz dostarczania państwom członkowskim operacyjnego wsparcia w postaci 
wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicach zewnętrznych, a także pro-
wadzenia działań służącym zawracaniu nielegalnych imigrantów z terytorium UE. 
Frontex prowadzi ponadto szkolenia dla funkcjonariuszy straży granicznych państw 
członkowskich oraz uczestniczy w działalności badawczej związanej z ochroną granic.

Działalność analityczna jest punktem wyjścia dla rozwoju pozostałych aspektów 
pracy agencji, począwszy od podejmowania decyzji aż po konkretne działania opera-
cyjne. Od roku 2007 agencję włączono do ICONet – bezpiecznej sieci informowania 
i koordynacji dla służb imigracyjnych państw członkowskich, utworzonej na mocy 
decyzji Rady z marca 2005 r. (Decyzja nr 2005/267/WE). Dostęp do sieci umożliwia 
agencji wymianę informacji związanych z analizami ryzyka oraz działalnością opera-
cyjną (Gruszczak 2015: s. 26). Analiza ryzyka opiera się na Wspólnym Zintegrowanym 
Modelu Analizy Ryzyka – CIRAM (zob. rys. 1). 

„Analiza wywiadowcza prowadzona przez Frontex przynosi różnorodne efekty, 
które – z uwagi na ich zakres i związek z rozwojem sytuacji w obszarze migracji 
i ochrony granic zewnętrznych – przybierają formę usystematyzowanych zbiorów 
danych, przetworzonych informacji oraz syntetycznej wiedzy o danych zjawiskach 
i problemach” (Gruszczak 2015: s. 29). W publikacjach Fronteksu prezentowane  
są przede wszystkim trendy migracyjne w Europie i wokół kontynentu, a także wzor-
ce działania sieci przestępczych zaangażowanych w proceder przemytu migrantów 
do UE. 
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Wśród publikacji Fronteksu można znaleźć roczne (ARA) i kwartalne (FRAN) 
raporty na temat trendów migracyjnych, a także analizy dedykowane poszczególnym 
obszarom geograficznym i odcinkom granic (np. cykliczne analizy ryzyka dotyczące 
Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego, Afryki, Turcji), czy konkretnym 
operacjom prowadzonym pod egidą agencji (Kierunkowa Ocena Taktyczna służąca 
planowaniu operacji czy Tygodniowy Raport Analityczny adresowany do zespołu 
prowadzącego daną operację). Podstawą do ich przygotowania są dane pozyskiwane 
przez agencję zarówno od państw członkowskich, państw partnerskich, instytucji UE 
(w tym m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azy-
lu – EASO, Europolu), jak i organizacji międzynarodowych (Wysokiego Komisarza 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – UNHCR, Międzynarodowej 
Organizacji do Spraw Migracji – IOM czy Interpolu), a także informacje ogólnie do-
stępne m.in. w mediach społecznościowych. 

Rysunek 1. Wspólny Zintegrowany Model Analizy Ryzyka – CIRAM 

Źródło: Frontex, Wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, 2013.
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Od 2013 roku agencja jest zaangażowana w mechanizm ewaluacji dorobku praw-
nego Schengen służący badaniu odporności krajowych systemów ochrony granic  
na zagrożenia (Rozporządzenie 1053/2013). Od czasu eskalacji kryzysu migracyjnego 
rozszerzono uprawnienia agencji w tym zakresie, przyznając jej kompetencje do przy-
gotowywania oceny podatności krajowych systemów na wstrząsy (vulnerability asses-
sments) oraz opracowywania rekomendacji dla państw na tej podstawie. Działalność 
ta – prowadzona każdorazowo w ścisłej współpracy z zainteresowanym państwem 
członkowskim – ma zapobiec występowaniu sytuacji kryzysowych w przyszłości.

Analizy ryzyka są podstawą dla działań operacyjnych podejmowanych przez 
agencję, w tym zarówno wspólnych operacji i projektów pilotażowych na granicach 
lądowych, morskich i powietrznych, operacji powrotowych nielegalnych imigrantów, 
jak i rozmieszczania zespołów szybkiej interwencji na granicach. Koordynowane przez 
agencję operacje mają często charakter mieszany – prowadzone są jednocześnie na 
różnych rodzajach granic i/lub łączone z działaniami na rzecz powrotów. Niektóre 
z nich angażują niewielką liczbę państw, inne wymagają szerokiego zaangażowania 
członków UE, a nawet współpracy z państwami trzecimi.

Od czasu rozpoczęcia działalności Frontex przeprowadził wiele operacji różnego 
typu na różnych odcinkach granic. Jedną z najbardziej znanych było rozlokowanie 
pierwszego zespołu szybkiej interwencji (RABIT) na lądowej granicy grecko-tureckiej 
od jesieni 2010 roku do wiosny 2011 roku. Efektem tej operacji było ograniczenie 
migracji na tym odcinku granicy o 76 proc. Inną znaną operacją była morska operacja 
Hermes 2011 prowadzona w odpowiedzi na rosnącą presję migracyjną po wydarzeniach 
arabskiej wiosny. W roku 2015 działania antykryzysowe Fronteksu na południowych 
granicach morskich były z kolei skoncentrowane wokół koordynacji operacji Posej-
don u wybrzeży Grecji i operacji Tryton u wybrzeży Włoch (zastąpionej w 2018 roku 
operacją Temida) oraz wspierania wojskowej operacji Unii Europejskiej w południo-
wym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MedSophia). Jeśli 
chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie, to Frontex rozwija koncepcję Focal Points, czyli 
punktów ogniskowych na wybranych przejściach granicznych UE. Stanowią one stałą 
platformę do prowadzenia działań granicznych, wymiany doświadczeń oraz gromadze-
nia informacji (Tracz 2015: s. 249).

Tradycyjnie najwięcej środków z budżetu operacyjnego agencji pochłaniają 
operacje na granicach morskich – na przykład w 2011 roku ich udział w budżecie 
operacyjnym stanowił prawie 56%, a w 2015 roku – 62%. Po eskalacji kryzysu 
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w 2015 roku i reformie mandatu agencji w odniesieniu do działań powrotowych 
wyraźnie wzrosła liczba tego typu operacji (zob. wykres 3), a także pula środków 
przeznaczanych na ten cel (w 2016 roku było to 30,5 mln euro w porównaniu z kwo-
tą 100 mln euro przeznaczonych na operacje morskie, ok. 15 mln przeznaczonych  
na operacje na granicach lądowych i 3 mln na operacje na granicach powietrznych), 
(Frontex 2017b: s. 69–72).

Wykres 3. Liczba operacji powrotowych realizowanych przez Frontex

Źródło: Frontex.

W najbliższych latach należy się spodziewać dalszego wzrostu liczby operacji  
na rzecz powrotów prowadzonych przez agencję. W sprawozdaniu z realizacji unij-
nej agendy migracyjnej z maja 2018 roku Komisja Europejska apelowała do państw 
członkowskich o zwiększenie wysiłków w tym zakresie przy wykorzystaniu potencjału 
agencji, wskazując, że w 2017 roku w całej UE wykonano zaledwie 36,6% decyzji 
nakazujących powrót (Komisja Europejska 2018a). W planach KE jest zabezpieczenie 
w nowym budżecie UE specjalnych środków na politykę powrotową, w tym m.in. 
zwiększenie infrastruktury w zakresie powrotów i liczby miejsc w ośrodkach detencyj-
nych, wzmocnienie współpracy z państwami pochodzenia oraz wsparcie reintegracji 
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powracających migrantów. W konkluzjach szczytu RE z czerwca 2018 roku zapowie-
dziano przedstawienie przez KE nowych wniosków ustawodawczych dotyczących 
„bardziej spójnej europejskiej polityki powrotowej”, w której Frontex ma odgrywać 
aktywną rolę (Rada Europejska 2018). Ważnym przejawem aktywności Fronteksu 
są szkolenia funkcjonariuszy granicznych oraz trenerów. Ich celem jest rozwijanie 
wspólnej europejskiej kultury ochrony granic opartej na najwyższych standardach 
profesjonalizmu i etyki. Szkolenia przybierają różnorodne formy – od nauczania 
bezpośredniego, poprzez techniki mieszane, po szkolenia online. Tematy szkoleń 
i kursów dostosowywane są do bieżących wyzwań w zakresie ochrony granicznej. 
Na przykład w 2015 roku prowadzone były szkolenia dla funkcjonariuszy dotyczące 
weryfikacji migrantów nieposiadających dokumentów, kursy dla trenerów w zakresie 
przeciwdziałania handlowi ludźmi, szkolenia dla pracowników ambasad i konsulatów 
państw członkowskich w krajach trzecich w celu podniesienia poziomu wykrywalności 
oszustw dotyczących tożsamości, a także kursy dla instruktorów dotyczące ochrony 
praw podstawowych. W 2016 roku poza standardowymi szkoleniami Fronteksu agen-
cja uczestniczyła w przygotowaniu i realizowaniu szkoleń dla libijskiej straży granicz-
nej w ramach mandatu EU NAVFOR MedSophia. Szkolenia dotyczyły ochrony granic 
i zwalczania przemytu migrantów i były realizowane na łodziach na otwartym morzu 
(Frontex 2017b).

Polska i Frontex
Polska odgrywa szczególną rolę we współpracy z Fronteksem ze względu na status 

państwa–gospodarza agencji oraz specyficzne położenie kraju na granicy wschodniej 
UE i strefy Schengen (granice lądowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją). Polska, 
korzystając ze wsparcia oferowanego przez agencję na wschodnich granicach, uczest-
niczy również w działaniach operacyjnych koordynowanych przez Frontex na innych 
odcinkach granic UE/Schengen, udostępniając na potrzeby tych operacji określone 
zasoby kadrowo-sprzętowe. 

W odróżnieniu od południowych granic UE, na lądowym szlaku wschodnim2 ruch 
graniczny ma charakter regularny, a zjawisko nielegalnego przekraczania granic jest 
w praktyce marginalne. W ostatnich latach liczba notowanych przypadków nieuregulo-
wanej migracji nie przekraczała tam 2 tys. osób (w 2015 roku wyniosła 1927 przypad-

2 Odcinek granicy między Białorusią, Mołdawią, Ukrainą, Rosją i państwami UE (Estonią, Finlan-
dią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Norwegią, Polską, Słowacją, Bułgarią i Rumunią).
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ków, w 2016 roku – 1349, a w 2017 roku – 776 – zob. wykres 4). Wiele z nich wiązało 
się z działalnością przemytniczą na niewielką skalę.

Wykres 4. Przypadki nielegalnego przekroczenia granicy na szlaku wschodnim 
w latach 2009–2017

Źródło: Frontex.

Mimo relatywnie stabilnej sytuacji na granicy wschodniej funkcjonowanie Fron-
teksu jest dla polskiej Straży Granicznej gwarancją wsparcia w realizowanych przez 
nią zadaniach z zakresu ochrony granic. Jak podkreśla Tracz, istnienie tej gwarancji 
jest niezwykle cenne – „wspólne, dobrze skoordynowane działanie, polegające na 
właściwym podziale ról uwzględniającym specjalizację i doświadczenie ludzi, jak 
również zabezpieczenie sprzętowe daje zawsze większe szanse sukcesu” (Tracz 
2015: s. 255).

Od czasu utworzenia Fronteksu strona polska wielokrotnie korzystała ze wsparcia 
agencji, goszcząc funkcjonariuszy służb granicznych państw członkowskich oraz 
państw trzecich w ramach wspólnych operacji w przejściach kontroli granicznej w tzw. 
punktach ogniskowych (Warszawa–Okęcie, Medyka, Korczowa, Hrebenne, Dorohusk, 
Terespol, Kuźnica, Bezledy, Grzechotki), (Komenda Główna Straży Granicznej 2018). 
Jak wskazuje Tracz, „coś, co kiedyś było zdarzeniem o charakterze incydentalnym, 
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realizowanym w ramach współpracy bilateralnej, dziś jest codziennością. Podróżnych 
przekraczających granice UE przy wjeździe do Polski przestała dziwić obecność  
na przejściu granicznym funkcjonariusza w austriackim, litewskim czy rumuńskim 
mundurze z błękitną opaską Frontex na ramieniu” (Tracz 2015: s. 254). 

Celem operacji, w których Polska występowała dotychczas w roli gospodarza, 
było przede wszystkim przeciwdziałanie i ograniczenie nieuregulowanej migracji  
ze Wschodu, wzmacnianie współpracy ze służbami granicznymi państw sąsiedzkich 
(np. operacja Ariadne 2007, Mercury 2008, Good Will 2009, Jupiter 2009, Unity 
2010), a także wykrywanie fałszerstw dokumentów (np. operacja Gordius z 2008 r.). 
W 2012 roku ponad 100 funkcjonariuszy z 23 państw członkowskich wspierało ponad-
to polskie służby podczas turnieju EURO 2012 (Szymańska 2014: s. 152–154). 

Od początku istnienia agencji polscy funkcjonariusze włączali się w operacje koor-
dynowane przez Frontex na innych odcinkach europejskich granic. Brali udział m.in. 
we flagowych operacjach agencji na południu kontynentu, takich jak RABIT, Hermes, 
Posejdon czy Tryton. W roku 2017 we wspólnych operacjach koordynowanych Fron-
tex wzięło udział łącznie 314 funkcjonariuszy Straży Granicznej, w pierwszej połowie 
2018 r. z kolei liczba ta wyniosła 128 osób. Najwięcej osób oddelegowanych było 
do Grecji oraz Bułgarii (zob. tabela 1). Poza wkładem osobowym w ramach swojego 
udziału w operacjach polska Straż Graniczna przekazywała również sprzęt techniczny 
wykorzystywany przy patrolowaniu granic, w tym m.in. helikopter, przewoźne jed-
nostki nadzoru, samochody patrolowe, kamery termowizyjne, gogle noktowizyjne czy 
detektor CO2 (Komenda Główna Straży Granicznej 2018).

Rosnące w ostatnich latach zaangażowanie polskich funkcjonariuszy w działal-
ność operacyjną w innych częściach Europy jest związane nie tylko ze zwiększoną 
presją migracyjną zwłaszcza na południu kontynentu, ale również z ogólnym kie-
runkiem strategii migracyjnej preferowanym przez rząd RP. Wraz z rządami innych 
państw Grupy Wyszehradzkiej odmawia on bowiem udziału w systemie relokacji 
azylantów z państw najbardziej obciążonych migracją (a także wprowadzenia relo-
kacji jako stałego mechanizmu reagowania na sytuacje kryzysowe poprzez reformę 
rozporządzenia dublińskiego), jako alternatywę oferując większe zaangażowanie 
w ogólnoeuropejski system wzmacniania ochrony granic (koncepcja ta firmowana 
była szyldem „elastycznej solidarności”/„efektywnej solidarności”), (Szymańska 
2017: s. 169).
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Tabela 1. Uczestnictwo funkcjonariuszy Straży Granicznej w operacjach koor-
dynowanych przez Frontex w latach 2017–20183

Udział funkcjonariuszy Straży Granicznej we wspólnych operacjach Fronteksu 
w poszczególnych krajach

2017 rok Pierwsza połowa 2018 roku
Kraj oddelegowania Liczba osób Kraj oddelegowania Liczba osób

Bułgaria 78 Austria 1
Chorwacja 3 Bułgaria 24
Estonia 1 Chorwacja 3
Francja 2 Grecja 78
Macedonia (FYROM) 3 Litwa 2
Grecja 158 Norwegia 1
Hiszpania 9 Szwecja 1
Holandia 1 Rumunia 1
Litwa 5 Ukraina 1
Portugalia 2 Węgry 3
Rumunia 2 Włochy 13
Słowacja 6 – –
Ukraina 14 – –
Węgry 8 – –
Włochy 22 – –

 

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej.

Istotnym elementem współpracy Polski z Fronteksem są zobowiązania wynikające 
z faktu goszczenia agencji na terytorium kraju. Jeszcze przed akcesją do UE, w styczniu 
2004 roku, strona polska zgłosiła gotowość do goszczenia agencji na swoim terytorium. 
Rywalizowała w tym względzie z Węgrami, Maltą, Łotwą i Słowenią, które również 
wysunęły swoje kandydatury. Pozytywne oceny polskiej służby granicznej i systemu 
ochrony granic, dogodna lokalizacja Warszawy oraz fakt, że Polska jest odpowiedzialna 
za ochronę jednego z newralgicznych odcinków granicy zewnętrznej UE przesądziły 
o wyborze kraju jako siedziby agencji (Adamczyk 2005: s. 26–28).

Frontex rezyduje w Warszawie od 2005 roku. W 2006 roku władze RP podpisały 
z agencją tymczasowe memorandum w sprawie siedziby. W 2007 roku na mocy spe-

3  Dane za 2018 rok dotyczą okresu od 1 stycznia do 7 czerwca 2018 roku.
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cjalnego porozumienia między ministrem spraw wewnętrznych a dyrektorem Frontek-
su strona polska potwierdziła przywileje przyznane agencji i jej pracownikom. Poro-
zumienie było jednak na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że agencja domagała się trwałego 
uregulowania swojego statusu w państwie goszczącym. By naprawić to zaniedbanie, 
w ostatniej nowelizacji rozporządzenia o europejskiej straży granicznej z 2016 roku za-
strzeżono, że Frontex pozostanie w Warszawie, pod warunkiem zawarcia stałej umowy 
między agencją a państwem gospodarzem do 7 kwietnia 2017 roku (Szymańska 2016). 

Pod presją utraty Fronteksu w 2016 roku polski rząd przyspieszył negocjacje 
z władzami agencji, odpowiadając na oczekiwania dotyczące statusu prawnego 
samej agencji, a także jej pracowników. Na mocy umowy podpisanej ostatecznie  
9 marca 2017 roku polski rząd zdecydował o przekazaniu na rzecz agencji działki przy  
ul. Racławickiej w Warszawie, na której ma docelowo zostać wybudowana nowa sie-
dziba Fronteksu. Umowa w sprawie siedziby przewiduje także m.in. zwolnienie agencji 
z krajowych, regionalnych i gminnych podatków bezpośrednich oraz opłat administra-
cyjnych związanych z jej pomieszczeniami, jak również uruchomienie europejskiej 
szkoły zapewniającej kształcenie dzieciom pracowników agencji (Umowa 2017/1939).

Pomyślne uregulowanie sprawy statusu agencji w Polsce jest istotne w związku 
z planowanym rozrostem agencji w najbliższych latach. Zapewnienie pewności praw-
nej i odpowiedniej infrastruktury umożliwi agencji rekrutację najlepszych fachowców 
pochodzących z różnych państw członkowskich. To zaś będzie istotnym czynnikiem 
determinującym sprawność funkcjonowania agencji w obliczu dużych wyzwań migra-
cyjnych, jakie stoją przed Unią Europejską. 

Podsumowanie i wnioski
Mimo dynamicznych zmian, jakie przeszedł Frontex od czasu swojego powstania 

oraz doświadczeń, jakie zgromadził, reagując na pojawiające się wyzwania migra-
cyjne w jego działalności, wciąż widać wiele słabości i ograniczeń. Eskalacja kry-
zysu migracyjnego w roku 2015 była wyraźnym sygnałem alarmowym i przesłanką 
do dalszego usprawniania systemu ochrony granic UE/Schengen, w którego sercu 
pozostaje Frontex.

Funkcjonująca od niedawna pod zmienioną nazwą Europejska Straż Graniczna 
i Przybrzeżna, powstała przez powiązanie Fronteksu z organami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, nie jest – wbrew swojej nazwie – jed-
nolitą ponadnarodową służbą, ale połączeniem już istniejących krajowych i unijnych 
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struktur pod wspólnym szyldem. W tym systemie Frontex nadal pozostaje ośrodkiem 
analizy oraz operacyjnego i szkoleniowego wsparcia dla służb granicznych państw 
członkowskich, nie zaś stałym gwarantem bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii. 
Efektywność działań Fronteksu w dużej mierze zależy od sprawności krajowych służb, 
a możliwości wywierania presji na nie przez agencję wciąż pozostają ograniczone. 
Rodzi to uzasadnione obawy o bezpieczeństwo unijnych granic i odporność na kryzysy 
w przyszłości.

W obliczu niechęci państw członkowskich wobec przenoszenia na poziom UE 
kompetencji w zakresie ochrony granic, w najbliższych latach należy się spodziewać 
realizacji programu minimum, a zatem dalszego zwiększania zasobów kadrowych 
i sprzętowych pozostających w dyspozycji Fronteksu. Realizacja takiego scenariusza 
może jednak nie wystarczyć, by przezwyciężyć wzajemną nieufność państw człon-
kowskich w kwestiach migracyjnych oraz zapobiec postępującej od czasu kryzysu 
fragmentacji strefy Schengen. 
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In September 2016, the Regulation 2016/1624 was adopted by the Council of the 
European Union. The Council therefore completed a reform of the European Agency 
for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union, which lasted less than one year. On the basis 
of this Regulation, the Agency was renamed the European Border and Coast Guard 
Agency, but it was still referred to as Frontex (Regulation 2016/1624). Although the 
final act introduced quantitative rather than qualitative changes (Szymańska 2016; 
Mrozek 2016) in the functioning of the Agency, the legislation process unveiled the 
European Commission’s (EC) tendency towards supranationalisation in managing  
the EU’s external border procedures. The EC’s attempt to gain more independence and 
new competencies constitute the main problem of this study. The research problem 
was analysed through the prism of the principal-agent model which originates from the 
rational choice institutionalism (Pollack 2009: p. 131–134) 2.

Methodology: the principal-agent model 
The main field of interest of the principal-agent model is the interaction of two enti-

ties bound by an agreement. In such model, a principal delegates tasks or even func-
tions and competences to an agent, who is obliged to achieve a specific result pursuant 
to the agreement or contract. It should be emphasised that the principal and the agent 
are not equal partners. There is a hierarchical relationship between them. The principal 
has several motives to delegate tasks or competences to the agent, for instance a need 
of expert advice or technical information, reduction of transaction costs, facilitating 
international cooperation or a need to share one’s responsibilities and duties (Pollack 
2003: p. 20–21; Kassim, Mennon 2003: p. 123–124; Ruszkowski 2008: p. 121–122). 
Multidimensional asymmetry occurs between both entities. Each of them attempts  
to achieve their own – often divergent – objectives, which may cause conflict. It is 
the principal’s strategy to delegate tasks to the agent, the principal also wants to know 
how the result was achieved, whereas the agent tries to keep their methods secret and 
wants to only share the result (Ruszkowski 2008: p. 124). Such asymmetric distribution 
of information makes the agent the only entity aware of their true intentions and may 
result in the agent becoming more independent of the principal (Kassim, Mennon 2003: 
p. 122), and “drifting from the principals’ […] preferences”, because of their policy 

2  The author would like to thank the anonymous reviewers for their valuable and detailed comments 
and suggestions to improve the quality of the article.
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preferences (Pollack 2003: p. 35). Thus, the principal is ready to delegate a task only 
then, when the costs of control over the agent are not higher than potential benefits 
related to the result achieved. Moreover, the asymmetric distribution of information 
gives the agent an opportunity to obtain new competences and more independence  
at the expense of the principal.

In the field of the European studies, there are two dominant approaches to the 
principal-agent model. Firstly, the model creates an analytical framework to study how, 
why and/or under what conditions the member states (MS) delegate the competences 
to the supranational agents, such as the EC, the European Central Bank or the Court of 
Justice of the EU. Secondly, due to the fact that the model attaches significance to the 
relations between actors, it might be used to analyse situations in which the agent does 
not meet the expectations of the principal, or even tries to obtain new competences 
(Pollack 2009: p. 132). For the purpose of this article, the principal-agent approach was 
adopted to the MS-EC relations.

The supranationalisation attempt within the Frontex reform
Both the MS and the EC are unusual types of principal and agent, and this fact makes 

their relationship unique. The MS are in fact, multiple principals. Thus, the delegation  
of competences might help to overcome the obstacles caused by the cooperation (egoism, 
conflict of preferences, etc.), (Ruszkowski 2008: p. 123), but at the same time it necessi-
tates a compromise of many principals, which is sometimes hard to achieve. Furthermore, 
conflicting preferences among multiple principals enable the agent “to exploit those con-
flicts to […] expand its zone of discretion” (Pollack 2003: p. 44), and its competences. 
The more the MS are disunited, the easier it is for the EC to autonomise its policy, obtain 
new competences and enlarge its independence (Ruszkowski 2008: p. 127).

Due to a relatively high level of independence, as well as a supranational character, 
the EC is a unique type of agent. Furthermore, the EC may delegate tasks to EU agen-
cies by itself. In this case, the EC is of a double nature and becomes both an agent and 
a principal (supervisor), (Tallberg 2003). In terms of the analysed research problem, 
the exclusive right of a legislative initiative seems to be the most important among all 
the EC’s competences (TEU: art. 17.2). In the context of the principal-agent model,  
it should be emphasised that the EC’s competences are limited by the principle  
of conferral (TEU: art. 5.2). Therefore, the EC is not able to extend its competences by 
itself. At the same time, the competence that the EC already possesses might be retaken  
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or limited by the MS. Hence, despite the relatively high level of the EC’s independence, 
the institution remains an agent of the MS.

The debate about the Frontex reform reappeared (Gruszczak 2012; Carrera 2010) 
on the EU’s agenda already in 2013, shortly after the Lampedusa migrant shipwreck  
in October 2013, also referred as to the “Lampedusa tragedy” (European Council 2013). 
In the conclusion of the European Council meeting in December 2013, the European 
Council called “for the reinforcement of the FRONTEX border surveillance operations 
and actions to fight smuggling and human trafficking, as well as to ensure that appropri-
ate solidarity is shown to all Member States under high migration pressure” (European 
Council 2013). The European Parliament (EP), in its Resolution of  2 April 2014, also 
strongly endorsed “the European Council’s call for Frontex’s role to be reinforced […] 
in order to increase its capacity to respond more effectively to changing migration flows” 
(European Parliament 2014: p. 80). What is more, the EP extended the initiative and 
emphasised that “the Schengen external borders should in the future be guarded with the 
support of European border guards” (European Parliament 2014: p. 74). The European 
Council, which is authorised to “provide the Union with the necessary impetus for its 
development and shall define the general political directions and priorities thereof” (TEU: 
art. 15.1), later debated over the Frontex reform several times (European Council 2014: 
I.9; European Council 2015a: III.16). The Frontex initiatives intensified in 2015. In June, 
the European Council (EUCO) noted that the EC “has announced its intention to propose 
to amend the Frontex Regulation to strengthen the role of Frontex” (European Council 
2015b: I [5.e]). In October 2015, the EUCO expressed its will to “enhance the mandate 
of Frontex in the context of discussions over the development of a European Border and 
Coast Guard System, including as regards the deployment of Rapid Border Intervention 
Teams in cases where Schengen evaluations or risk analysis demonstrate the need for 
robust and prompt action, in cooperation with the Member State concerned” (European 
Council 2015c: [2.h]) and “enlarge the Frontex mandate […] to organise joint return 
operations” (European Council 2015c: [2.h]). By doing so, the EUCO mandated the EC 
to start the legislature procedure over the Frontex Regulation.

There is no doubt that the increasing illegal migration flows, dating back to 2014, 
initiated and intensified the debate and further legal initiatives to reform the Agency3. 
According to the data provided by Frontex, detected illegal border-crossing along the 

3  In cited above documents, the EU’s institutions invoke to the migration crisis, whenever discuss-
ing the need of the Frontex reform.
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EU external border in 2014 was more than two and a half times larger than in 20134. 
The migration crisis, however, culminated in 2015, when 1,822,337 illegal border-
crossings were reported (Frontex 2016: p. 17). It is also worth to note that the EUCO 
initiated the Frontex reform process while the migration flow was peaking. In the fourth 
quarter of 2015, almost one million illegal border-crossings were detected (Frontex 
2015: p. 8). In October only, 221,454 migrants reached the EU border through the 
Mediterranean (so-called sea arrivals) (UNHCR WWW). The fact that the MS – the 
multiple principals – have been highly pressured by the migration crisis is of a great 
importance. One should bear in mind that according to the principal-agent model, the 
more the MS (principal) are disunited, the easier it is for the EC (agent) to autonomise 
its policy. There is no doubt that the migration crisis politically divided the EU MS  
(See e.g. Vimont 2016). Therefore, the EC had perfect conditions to gain new competences.

In December 2015, in direct response to the call of the EUCO, the EC came up with 
a proposal for a new Frontex Regulation on the European Border and Coast Guard (Euro-
pean Commission 2015). In April 2016, the Council – or to be more concrete COREPER 
– worked out a compromise and presented its stance by modifying the propositions of the 
EC (Coreper 2016)5. In May 2016, the EP published the report (LIBE 2016) and initi-
ated interinstitutional negotiations. In June 2016, the compromise was finally achieved.  
In July 2016, the EP adopted the Regulation via ordinary legislation. The Regulation was 
later adopted by the Council in September 2016 and came into force in October 20166. 
(More about the Frontex reform in: Parol 2016; Letta et al. 2017: p. 43–49).

It has already been mentioned that the EC’s competences are limited by the prin-
ciple of conferral. Thus, the only means – aside from further lobbying – by which the 

4  282,962 in 2014, while 107,365 in 2013 (Frontex 2016: p. 17).
5  It is also worth to note that the MS’s position (the Principal’s position) could be complemented 

by the national parliaments’ positions. Since the national parliaments are involved in the legisla-
tive process, on the basis of the principle of subsidiarity (TEU: art. 12), governments are also 
democratically accountable to their national parliaments (TEU: art. 10). What is more, this case 
study could be supplemented with a detailed analysis of the position of individual governments 
or national parliaments. This, however, would exceed the aims of the analysis and would require 
a separate article, including in-depth interviews. (More about the national parliaments’ role and 
position in: Ipex 2015).

6  However, one should bear in mind that since the “Lampedusa tragedy” until October 2016  
(the date when the Regulation came into force), there were two significant reforms related  
to Frontex, which included the Regulation establishing the European Border Surveillance Sys-
tem (Eurosur) (Regulation 1052/2013) and the Regulation establishing rules for the surveillance  
of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union (Regulation 656/2014).
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EC may influence the final act of regulation and gain new competences is via the right 
of a legislative initiative. There are three crucial phases of the Frontex reform that 
should be analysed while investigating the supranationalisation attempt of the agent. 
The initial proposal of the EC is the first one. In the proposal, one should find the provi-
sions which, if they were established, would extend the EC’s competences. The second 
element which is important for the analysis phase is the Council’s negotiating position. 
In this phase, a reaction of the MS on all EC’s proposals – which have been evaluated 
as supranationalisation attempts – should be analysed. Thirdly, the final act should  
be studied, in order to investigate how the original proposal was modified in the course 
of the negotiation process and what is the result of the supranationalisation attempt.

In its proposal, the EC included provisions that would have autonomised the institu-
tion. The most far-reaching proposal was related to the management of the MS borders. 
Due to the fact that the border controls – as well as territorial integrity and control over 
the territory related to them – are perceived as one of the most important attributes  
of a sovereign state, the attempt to transfer such competency at a supranational level  
is extraordinary. In the draft of the Regulation, the EC proposed an extended mecha-
nism of a vulnerability assessment. On the basis of this mechanism, the MS “shall,  
at the request of the Agency, provide information as regards technical equipment, staff 
and to the extent possible, the financial resources available at a national level to carry 
out border control. The MS shall also provide information on their contingency plans 
on border management at the Agency’s request. The aim of the vulnerability assess-
ment is for the Agency to assess the capacity and readiness of the MS to face upcoming 
challenges, including present and future threats and challenges at the external borders” 
(Regulation 2016/1624: art. 13.3, 13.4). As for the research problem, however, conse-
quences of vulnerability mechanism are more crucial. According to the EC’s proposal, 
“the results of the vulnerability assessment shall be submitted to the Supervisory Board, 
which shall advise the Executive Director on the measures to be taken by the Member 
States” (European Commission 2015: art. 12(4)). Then, the Executive Director shall 
adopt a decision binding to the MS which will set out the necessary corrective mea-
sures to be taken by the MS concerned (European Commission 2015: art. 12(5)). If any  
of the MS did not follow the Executive Director’s guidelines, the Management Board 
(MB) would have to adopt another decision (European Commission 2015: art. 12(6)). 
If any of the MS does not take the necessary corrective measures in accordance with the 
decision of the MB, the EC could order Frontex to:
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 ▪ organise and coordinate rapid border interventions and deploy European Border 
and Coast Guard Teams from the rapid reserve pool, and additional European 
Border and Coast Guards Teams as appropriate;

 ▪ deploy European Border and Coast Guard Teams in the framework of the mi-
gration management support teams in hotspot areas;

 ▪ coordinate activities for one or more Member States and third countries at the 
external borders, including joint operations with neighbouring third countries;

 ▪ deploy technical equipment;
 ▪ organise return interventions. (European Commission 2015: art. 18(1;2))

By doing so, the EC tried to colligate the mechanism of vulnerability assessment 
with the management of the external borders in the situation when urgent action  
is required. However, before the issue of external border management – which would 
have significantly extended the EC competences – is analysed, the reaction of the prin-
cipal on the proposal of the mechanism of vulnerability assessment shall be examined.  
In its mandate for negotiations, the COREPER strongly limited the competences of the 
executive director, as well as reinforced the role of the MS in the procedure. According 
to the principal’s proposal, the results of the vulnerability assessment shall be submitted 
to the MS concerned (and not to the Supervisory Board), who may comment on that 
assessment (Coreper 2016: art. 12(4)). These comments shall be taken into account 
in further proceedings. The COREPER demanded that the Executive Director adopt 
only the recommendations (not the decisions binding to the MS) and prepare them  
in consultation with the MS concerned (Coreper 2016: art. 12(6)). The binding force  
of the decisions adopted by the MB was maintained. Thus, the Principal has limited 
only the competences of the Executive Director, that is the one-man, supranational 
body appointed by the MB, but at the same time unilaterally proposed by the EC 
(Regulation 2016/1624: art. 69.1, 69.2). By doing so, the Principal limited the Agent 
indirectly. All the above mentioned modifications, which have been demanded by the 
MS, were incorporated into the final act.

In its proposal, the EC wanted to gain competences, which, if they were established, 
would authorise the EC to exercise control – via Frontex’s means7 – over the external 
borders of the MS, as has already been mentioned. The most controversial was the 

7  It shall be emphasised that the Agency shall be independent in implementing its technical and 
operational mandate (Regulation 2016/1624: art 56.3). Even though, the EC wanted to become 
decision-maker and obtain right to order Frontex to take actions at the EU external borders. Such 
a reform would strengthen the EC position towards the Agency.
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proposal which granted the EC exclusive right to order the Frontex to organise and 
coordinate rapid border interventions and deploy European Border and Coast Guard 
Teams. The EC could make a decision to use the Frontex’s resources if the MS did 
not follow the requirements included in vulnerability assessment “or in the event  
of disproportionate migratory pressure at the external border, rendering the control  
of the external borders ineffective to such an extent that it risks putting in jeopardy the 
functioning of the Schengen area” (European Commission 2015: art. 18(1)). What is 
more, “on duly justified imperative grounds of urgency relating to the functioning of 
the Schengen area, the Commission shall adopt immediately applicable implementing 
acts” (European Commission 2015: Art. 18(1)) – according to the proposal. Thus, the 
Agency could intervene on the external border of the MS, not only when urged by the 
MS, but also on the basis of a decision adopted unilaterally by the EC. Furthermore,  
the EC’s proposal has not included the option to refuse the Frontex intervention.  
It means that the intervention could be conducted even without the will and acceptance 
of the MS. The EC assumed that it should be authorised to adopt a decision “in order 
to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation” (European 
Commission 2015: Preamble (31).

The principal, however, did not wish to get rid of its competence. The MS have 
stressed that Frontex should be reformed “in full respect of the national authority of the 
Member States” (European Council 2015c: MIGRATION (2.h)), already back in Oc-
tober 2015. Thus, the COREPER significantly modified the proposal of the EC related 
to the situation at the external borders which required urgent action to be taken. First 
of all, the principal transferred the right to adopt a decision to the Council, based on 
a proposal from the EC (Coreper 2016: art. 18(1)). Therefore, the decision was kept on 
the level of the principal. Nevertheless, it should be emphasised that the decision shall 
be adopted by the qualified majority. Secondly, while the EC’s proposal did not include 
the possibility to refuse an intervention, the COREPER extended the proposal with  
an extra paragraph. According to the modification, any of the MS which “does not com-
ply within 30 days with the Council’s decision and does not cooperate with the Agency 
[…] shall without delay inform the Commission and Council in writing of its reasons” 
(Coreper 2016: art. 18(8)). Additionally, in such a case, the Council may “recommend 
that one or more Member States decide to reintroduce border control at all or specific 
parts of their internal borders” (Coreper 2016: art. 18(8)). The modifications recom-
mended by the COREPER were applied to the final act of the Resolution. What is more, 
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the COREPER included in the proposal special justification of such modifications. 
“The implementing power to adopt such a decision should be conferred on the Council 
because of the potential politically-sensitive nature of the measures to be decided, often 
touching on national executive and enforcement powers” (Coreper 2016: Preamble 
(17)). It should be noted that the EP’s rapporteur on the proposal of regulation agreed 
with the COREPER. “The rapporteur, however, believes that decisions to act should  
be taken by the Council to strengthen the decision-making process and further empha-
sise the sovereignty of the Member States. There also has to be a realistic procedure for 
action in case a Member States does not follow a decision of the Council. In such cases 
it is not optional to wait for the outcome of a court procedure. Instead, as a last resort 
in certain well described circumstances reintroducing control at certain internal borders 
might be necessary in order to protect the Schengen area as such” (LIBE 2016).

Conclusions
The EC tried to attain new competences at the expense of the MS, in the course 

of the Frontex reform. Throughout this analysis, it has been proved that the EC does 
not hesitate to suggest far-reaching proposals which could even give it the authority 
to exercise control over the external border of the EU. Thus, the tendency to transfer 
mechanisms on supranational level and obtain exclusive competences by the Agent 
seems to be constantly present within the EU’s institutions. The EC’s attempt was, how-
ever, withheld by the MS that wish to keep control of the borders, which is perceived 
to be a traditional attribute of a state. Such a bold proposal by the Agent, however, 
should induce the Principal to be particularly cautious. Furthermore, it was proved 
that the principal-agent model – adopted for this case study – is appropriate to analyse 
supranationalisation attempts of the EC. Additionally, this case study could be further 
expanded with interviews, to unveil motives of the EC, as well as to explore more 
closely the negotiation process within the Council or the COREPER. It is noteworthy, 
that the discussion on the Frontex reform is still ongoing, as another proposal by the EC 
appeared at the end of 2018 (European Commission 2018).
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Abstract
The monetary and industrial crisis of the 1970s established in the French public debate many beliefs about 
the supposed effects of immigration on the economy and demography. This anti-immigration argumentation 
grew, as a result of the wave of contemporary attacks on Europe, of the rhetoric mingling immigration and 
terrorism. These dogmatic positions on immigration have important consequences for migration policy 
and for living-together. Based on this observation, – this article aims at proposing a critique of the most 
widespread beliefs concerning immigration, in the light of their production context, their logical validity 
and their confirmation by the facts. From the gratuitous accusation to the slight amplification of reality,  
the arguments put forward against – or, sometimes, in favour of, – immigration are generally reversed by the 
facts. However, these beliefs do not need to be based on objective data to thrive.

Key words: immigration, migrant crisis, France, popular beliefs, terrorism 

Postrzeganie imigracji we Francji: od faktów do mitologii tożsamości
Streszczenie
Kryzys monetarno-przemysłowy w latach 70. XX wieku utwierdził we francuskiej debacie publicznej wiele 
przekonań na temat rzekomych skutków imigracji dla gospodarki i demografii. Argumentacja przeciwko 
imigracji wzrosła w wyniku fali współczesnych ataków na Europę, retoryki mieszającej imigrację i ter-
roryzm. Dogmatyczne stanowiska w sprawie imigracji mają poważne konsekwencje dla polityki migra-
cyjnej i wspólnego życia. Wykorzystując tę obserwację, autorka niniejszego artykułu proponuje krytykę 
najbardziej rozpowszechnionych przekonań dotyczących imigracji, w świetle kontekstu ich powstawania, 
logiki i zgodności z faktami. Od bezpodstawnego oskarżenia do przesadzania faktów, argumenty wysuwane 
przeciwko – lub czasami na korzyść – imigracji często są niezgodne z rzeczywistością. Jednak przekonania 
nie muszą się opierać na obiektywnych danych, aby się rozwijać.

Słowa kluczowe: imigracja, kryzys migracyjny, Francja, popularne przekonania, terroryzm
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Kofi Annan, emblematic UN Secretary-General and Nobel Peace Prize laureate, 
wrote in the French newspaper Le Monde: “Since there are borders, men cross them  
to visit foreign countries, but also to live there and to work [...] As long as there are na-
tions, there will be migrants. Like it or not, the migrations will continue, because they 
are part of life. This is not to prevent them, but to better manage them and to ensure that 
all parties cooperate more and better understand the phenomenon” (Annan 2006). This 
call, which opposes the systematic denunciation of the migratory phenomenon the long 
time of analysis and understanding, rings today even more accurately than in 2006:  
is not the “immigration crisis” that we know everywhere in Europe, more than a situa-
tion of economic and demographic danger, a crisis of interpretation and understanding 
of the migratory phenomenon, coupled with a crisis of anxiety?

It is true that immigration has always been a divisive issue. With passion, some 
defend, sometimes in a silly way, the cultural and economic enrichment provided by an 
idealised immigration; with perhaps still more passion, others like to sound pessimistic 
abusing superlatives to denounce a migratory surge, an occupation of the territory, 
and toxic influence on French demography, economy and identity. So that in France, 
for forty years, the best way to spice up a dinner with friends or a political rally has 
been to discuss the beneficial or malefic nature of immigration. The problem that arises  
is the same as with other themes that are too passionate: the immigration issue is a fer-
tile ground for dogmatism, stubbornness, and prejudice, whereas it is arid land for 
rational, objective and a good faith debate. The goal is usually not to fight confusion 
and amalgam, but to use sophisms and false-truths to convince the other of the merits 
of his position.

This problematic lack of reasoning in the immigration debate has almost been the 
same in terms of the migration policy pursued by the French state over the last fifty 
years. Since governance is no longer, in France, as much a matter of big ideas and 
long-term vision as an immediate satisfaction of the spontaneous social representa-
tions of public opinion and political communication, a virile migration policy is needed  
to protect from the accusation of laxity1. There is less question of appeasing the debate 
and learning from the past than sticking closely to spontaneous social representations, 
poll results and possible electoral gains (Laacher 2012: p. 11). This resulted in several 
waves of hardening migration policy, which were based much more on the fears and 

1  Among many other examples, see the recent statements of the French Prime Minister, who, ques-
tioned about the current hardening of migration policy, said “to assume” despite the “criticism of 
beautiful souls” (Association France Presse 2017).
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fantasies of a large part of the French than on objective data and scientific analyses 
aimed at understanding the phenomenon and estimating these consequences. This in-
convenient management of the migratory question has the immediate consequence that 
France is no longer the host country it used to be2. It also has a mediate consequence, 
perhaps even more dramatic: the beliefs – for many of them, unjustified – that have 
been born over the years have lastingly settled in the political and societal landscape, 
being somehow “sanctified” by their transcription in law, despite the fragility of their 
foundations. 

Starting from these initial observations, we wish to make, in this study, a modest 
contribution to the fight against the false-truths of the French public debate on immigra-
tion. To achieve this aim, we will use the following methodology: for each of the two 
main themes selected, we will deal initially with the context of birth and development 
of the main ideas on the subject, to examine, in a second step, one by one these ideas 
and the arguments associated with them, subdividing them if necessary. Doing this 
implies certain objectivity: it is not a question of defending or defeating the migratory 
phenomenon, but of putting each belief in its proper place according to the quality  
of the argument that justifies it. But the need to reach a certain level of objectivity  
to give this work a scientific value raises many difficulties. 

These difficulties stem, in the first place, from our own subjectivity. It is primar-
ily sociological: a critique of the ideas received about immigration in a given soci-
ety would imply, to be objective, having a point of view external to it. It is then due  
to ideology. A question such as immigration is difficult to reconcile with objectivity 
because it is so passionate. Even if we try in this work to put aside our political opinions 
on the question, they will appear, at least, in the choice of sources, in the interpretation  
of the data and in the conclusions that we will retain. As an illustration, we note that 
our bibliography lacks arguments aimed at deconstructing pro-immigration rhetoric.

In the second place, they hold the subjectivity of others. Whether it is sources on the 
political and historical context of the birth of these beliefs about immigration, or avail-
able figures on immigration, the work on this subject often has a pronounced ideologi-
cal dimension. Very often, the sources we use have the stated purpose of revealing the 
misconceptions about immigration. Also, their authors must find arguments against the 
received ideas, take the opposite, which bends their reflection (Laacher 2012; Zerrouky 

2  Witness the following statement, tagged by an activist on the facade of a French state building: 
“accueil de merde” (“shitty welcome”).
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et al. 2015; Laurent 2015; Meyer 2016). Our bibliography also includes journalistic 
sources. On this subject, they participate in misinformation quite regularly, relaying 
rumours or not always showing sufficient fact-checking, consistent with journalistic 
ethics (Association France Presse 2017; Damge 2018). Even the sources that consist 
mainly of figures, and which follow a scientific methodology (Nowrasteh 2016; Choj-
nicki et al. 2018) can be criticised at the yardstick of some of their methodological 
weaknesses, even if they have the honesty to raise those issues they are aware of.

Lastly, difficulties are due to the incompleteness of the data available on the subject. 
Our results will be particularly biased by the absence of official statistics in France  
on the migratory origin. The French tradition is that we do not distinguish, most often, 
immigrants according to their origins in the available data on the impact of immigration 
in France. Therefore, we do not pretend to objectivity and neutrality. We only claim our 
desire to reduce the impact of bias as much as possible.

The immigration beliefs that will be discussed can be schematically presented  
as belonging to two distinct time periods: 

(I) the great crisis of the 1970s has generated many beliefs about the effects of im-
migration on labour, the economy and demographics, to which were added, in response 
to the terrorist attacks in United States and in Europe at the beginning of the 21st 
century,

(II) other beliefs having for common denominators the questions of French identity 
and security.

The economic and demographic beliefs of the French 
on immigration: an amplification of reality

Immigration experienced a “golden age” in France during the glorious thirties. 
However, the economic downturn marked the beginning of its stigmatisation as the 
main cause of the end of full employment and an aggravating factor of the economic 
crisis. Taking note of this change in mentalities, the legislation becomes hardened 
towards immigrants, with sometimes counterintuitive consequences, likely to fuel 
xenophobia (A). The arguments of the opponents of immigration crystallised, at that 
time, around three themes: demography, economy, and work. They still have great 
success today, despite a relative lack of empirical confirmation of their reality by 
studies (B).
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A) The structuring of immigration criticism following the monetary  
and industrial crisis

From the second half of the nineteenth century until the economic crisis of the 
1970s, immigration was almost never questioned. Indeed, until this crisis, the immi-
grant was perceived in France as a work force, serving the expansion and economic 
development of the host country. Perceived as an economic agent who came to work, 
not as an invader came to “take advantage of welfare”, the immigrant could easily 
obtain a residence permit. The state did not need to control immigration, except in 
terms of supply and economic demand (Laacher 2012: p. 59–60). Nevertheless, the fall 
of this “golden age”, which can be located around 1973, was brutal. With the oil crisis, 
work became rare. Then, the question is asked: who will benefit in priority from this 
rare commodity?

Then settled a first fear about immigration, that of an unfair competition in the 
wages and the jobs, that the main French party of extreme right will develop and main-
tain by very effective slogans: “the French first”, “An immigrant who leaves is a French 
who finds work”, or “3 million foreigners, it is 3 million jobs stolen from the French”. 
This paradigm of immigration reversal quickly translated into law, particularly in 1974, 
when Valery Giscard d’Estaing suspended economic immigration. This decision, which 
had to be a temporary solution, an emergency measure, perpetuated in law, as the recent 
justification of the state of emergency in ordinary law. In 1977, when France passed 
the threshold of one million unemployed, the Government would go much further, 
allowing massive dismissal of foreign workers and setting up a “return assistance”  
(in fact, an economic incentive to depopulation). These measures, as drastic as they are, 
do not mean the end of immigration to France. Immigration flows have had to contend 
with this new data, which has resulted in the emergence and amplification of illegal im-
migration. Public opinion discovered illegal immigration, and associated it with ideas 
of delinquency, clandestinity and moonlighting (Laacher 2012: p. 59–60). But it was 
above all the shift from labour immigration to settlement immigration that triggered 
the shift in consciousness on the issue of immigration. As we said earlier, before the 
crisis, the generally shared belief, both by immigrants and by the French authorities, 
was that they were passing through France, or in other words that their presence was 
entirely conditioned to work, on the principle of the noria: coming to work a few years 
in a foreign country to go back with money and new skills. But with the French policy 
of “all exit is final”, the immigrants, in addition to not wanting to leave, began to bring 
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their families to France. If they could no longer join them freely, then they would come. 
Also, quite counter-intuitively, the anti-immigration policy has favoured a much 

more “intrusive” form of immigration, which many French will begin to hate very 
quickly, and which will cause many fantasies of order of identity, demography and 
economy. On the one hand, we could not “welcome all the misery of the world” or, 
in a more politically correct way, “if we welcome everyone, we cannot welcome 
them in good conditions”. This declaration, which is more than common sense, has 
quickly turned into sociological truth for many politicians. On the other hand, there 
is this fear of invasion (“the galloping demography of immigrants”) and dilution  
of national identity (“we are at home, they aren’t”). These few historical reminders  
of the emergence of the first generation of criticism of immigration in France allow  
us to put forward a hypothesis: the genesis of beliefs about immigration is less to be 
found in immigration facts than in economic crisis. The crisis, coupled with the emer-
gence of governance by affects (Lordon 2013) and simplistic and populist discourses, 
would have quickly made immigration the scapegoat of French problems. To confirm 
this intuition, we must now use the emblematic arguments of this period to confront 
them with the data we have today.

B) The scientific validity of economic and demographic beliefs  
about immigration

To what extent are the arguments confirmed by the facts? We will successively 
examine beliefs about the effects of immigration on the labour market (1), public 
spending (2) and demography (3).

(1) The supposed effects of immigration on labour have historically been the first  
to have imposed them. There is an important quantitative discrepancy between the 
anticipated effects and the levels identified by the studies, even if the intuitions of the 
majority are not unfounded, for instance about the effects of immigration on unemploy-
ment (1.1) or wages (1.2).(1.1) “Immigrants steal jobs from the French” is an assertion 
often heard in the public debate. This reasoning is as follows: if the labour market  
is a cake, then immigrants play the role of the new guests. As a result, many “na-
tives” would be forced to give up their share for the benefit of immigrants. Therefore,  
to reduce unemployment, we must limit immigration. There were many studies on this 
subject, in France and abroad. There is usually a two-fold conclusion: the massive 
arrival of immigrants at the local level has the effect of slightly increasing the unem-
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ployment rate in the area concerned. But this effect is very temporary – of the order  
of a few months or a few years – and the employment rate then rises to its initial rate 
or exceeds it because of the economic stimulation produced. There is also a short-term 
effect, but we cannot speak of a permanent effect of immigration on the unemployment 
rate (Chojnicki, Ragot 2012: p. 65). In these circumstances, it is difficult to say that 
immigrants steal French jobs.

(1.2) “Immigration pulls salaries and wage conditions downwards” is the second 
assertion that we hear most often in this theme. To resume our analogy of the cake, 
immigrants would reduce on the one hand the size of the shares of the “natives”, by the 
competition that they would exercise by accepting lower wages, and on the other hand 
the quality of the ingredients of the cake, in accepting substandard working conditions. 
On this point again, according to the economists, there is a very limited impact of 
immigration on the amount of wages, but it would be almost negligible (Chojnicki, 
Ragot 2012: p. 50). In addition, there is no deterioration in wage conditions due  
to immigration (Chojnicki, Ragot 2012: p. 50).

(2) The analysis of the effects of immigration on French public expenditure also 
leads to a nuanced conclusion: although according to a very widespread idea, immi-
grants benefit quite a lot from the aid schemes put in place by the French government. 
State (2.1), immigration does not have the effect of a catastrophe on public finances, 
being, from an accounting point of view, relatively neutral for the State. In these cir-
cumstances, removing immigration would not solve the debt crisis (2.2).

(2.1) “Immigrants do not work and prefer to benefit from State aid”. From a logical 
point of view, this argument does not hold, in that it is most often presented simultane-
ously with the belief that immigrants steal French jobs, even though they say absolutely 
the opposite just after. However, from an empirical point of view, the majority of avail-
able analyses have concluded that immigrants have indeed more recourse to these aids 
than natives, all other things being equal (Chojnicki, Ragot 2012: p. 94–95). This could 
be explained primarily by the combined effects of their socio-economic characteristics 
that are worse than the average and by the higher number of children per household 
(Chojnicki, Ragot 2012: p. 94–95).

(2.2) “Immigration weighs on public spending”. It would be tempting to deduce 
from the previous point, that because immigrants benefit more from state aids than 
natives, then immigration weighs heavily on public spending. Quite counter-intuitively, 
it seems that immigration is, at the scale of Europe, neutral or even positive for public 
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finances (Laurent 2015: p. 7)! This is explained by the fact that immigrant populations 
are statistically younger than the native population, and therefore more concentrated 
on the active age group where the contribution to the net budget of the State is posi-
tive (Chojnicki, Ragot 2012: p. 94–95). In France, the available data suggest that the 
impact of immigration on public finances is neutral or very slightly negative (Chojnicki  
et al. 2018: p. 1). In addition to the surprise it brings, this leads to an interesting conclu-
sion: the optimal level of immigration cannot be determined from an accounting point  
of view, because of its relative neutrality for public finances.

(3) The presumed impact of immigration on French demography is surely the issue 
that gives rise to the most fantasies. This is reflected in particular using the lexical field 
of physics and natural disasters (“air holes”, “difference in demographic pressure”, “in-
vasion” ...) – and therefore non-human – to describe this yet very human phenomenon. 
Despite their alarmism, these beliefs are very unfounded, whether it is the absolute 
number of immigrants arriving in France – the so-called French immigration exception 
(3.1) – or the fear of an “extinction” of the native population (3.2)

(3.1) “France welcomes more immigrants than elsewhere”. There are indeed pas-
sionate debates on this subject, borrowings of social and political fantasies, on the 
number of immigrants (legal and illegal) who come to France each year (Laacher 
2012: p. 111). Some supports the existence of a “French exception” in immigration 
matters. If we look at the figures, 8% of the French population is of immigrant origin, 
25% of whom are immigrants from the European community (Laurent 2015: p. 1).  
This level of immigration is relatively low compared to other European countries, includ-
ing those with an equivalent level of development, and also compared to migration rates 
in France’s past (Chojnicki, Ragot 2012: p. 32). In addition, the acquisition of French 
nationality was not “sold off”: its rate is like that of 20 years ago (Laurent 2015: p. 4) But 
where does this prejudice come from? In our opinion, it is explained by the reputation 
of France to be a land of asylum, by a bias due to the overrepresentation (38%) of im-
migrants in Ile-de-France (Chojnicki, Ragot 2012: p. 27) and by an overestimation of the 
quantitative importance of the waves of refugees that reached France following the Arab 
Spring and the Syrian refugee crisis (Laacher 2012: p. 23; Laurent 2015: p. 2.).

(3.2) “The French population is gradually being replaced by a population resulting 
from immigration, which will lead France to its loss”. Halfway between the demo-
graphic and identity concerns, this assertion is even more alarming than the others  
by denouncing a risk of dilution, or even the disappearance of the French identity 
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because of the cumulative effect of the entry of new immigrants in France, and the 
exceptional birth rate paid to women of immigrant background (Laacher 2012: p. 181; 
Chojnicki, Ragot et al. 2016: p. 16). It is true that the birth rate of women with a migrant 
background (2.6 children/woman) is higher than that of “natives” (1.8 children/women),  
especially for women migrants outside the European Union. (3 children/woman). 
Even if immigration contributes about 20% of the increase in the French population 
(Chojnicki, Ragot 2012: p. 25–30), this is still 80% of children from the “exceptional 
French birth rate”. It is not so much a “common sense finding” that immigration must 
be limited to protect the “original” French identity.

The presented analysis of classical arguments against immigration demonstrates that 
the vast majority of assertions maintained in the speeches on immigration in France, 
without being quite wrong3, exaggerate the quantitative importance of the migratory 
phenomenon. This gap between the reality and the perception of the migratory phe-
nomenon is translated by unreasonable solutions, even if the migratory problem is less 
important than the common sense see it. Today, with the more recent arguments that 
followed the terrorist attacks, they compose a French identity mythology.

The security and identity beliefs of the French on immigration:  
the reign of amalgam

The image of immigration in France was affected by the beliefs born in the 
1970s, but they remained confined to economic and demographic issues. Since 2001, 
and even more in 2015, the French have associated immigration with ideas of terrorism, 
insecurity and even “clash of civilisations”. These new arguments against immigration 
add up to the first one to create the context most hostile to immigrants that France has 
known (A). However, the links between immigration and terrorism seem to be less 
robust than those commonly developed between immigration and invasion, or immi-
gration and unemployment, except in a euphemistic version of themselves (B).

A) The transformation of immigration criticism into 
a perceived context of clash of civilisations and terrorism

The attacks of September 11, 2001 constituted a real game-changer in the history 
of the perception of immigration in the West, as it was interpreted as a declaration 

3  It is true that an increasing share of the population is born of the miscegenation of people under 
the effect of immigration or that a massive influx of immigrants to a specific area of the territory 
causes a slight rise in the unemployment rate.
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of war of the Muslim world to the Western world. It permanently tied the theme  
of radical Islam, terrorism, and immigration, in the law, as evidenced by certain articles 
of the Patriot Act in the US (Ceyhan 2001: p. 1, 7, 17), but especially in minds. These 
three themes constitute, according to some authors (Laacher 2012: p. 103–104) and 
the majority of opinion polls, the three major issues of the beginning of the twenty-
-first century in Europe. In France the French National Front, which had been greatly 
weakened since the 1990s, since the traditional arguments used against immigration 
had lost impact on the public opinion, found a second youth.

However, the impact of the New York attacks on the perception of the French im-
migration is very little compared to the Islamist attacks that have affected France and its 
close neighbours since 2015. In the climate of national unity and the exaltation of pa-
triotism that followed (Lecatelier 2017: p. 1), the French fell back on themselves, even 
though many terrorists were French. In designating a common enemy – the Muslim 
immigrant – the French found in their compatriots friends, according to a well-known 
dialectic (Schmitt 1932: p. 66). Accused of facilitating terrorism, immigration was 
once again decried as a source of many evils, despite repeated calls from many actors  
in public life to avoid amalgam. This climate led to a further tightening of migration 
policy, as evidenced by the 15% increase in evictions and the multiplication of “punch” 
measures in the Calais jungle.

Nowadays in France, a multiplicity of factors inherent in the contemporary situation 
explains that it is immigration that is accused. First, the rise of Islamophobia4 – due  
to the convictions of the terrorists – is generating amalgams in the minds between funda-
mentalist Muslims and moderate practitioners. However, since a portion of immigrants  
is of Muslim faith, distrust of immigrants increases almost mechanically. Simultane-
ously with this rise in Islamophobia, we are witnessing in France a resurgence of identity 
and nationalist discourse. For example, the attempted constitutional revision proposed 
by the French President in the aftermath of the attacks of 13 November 2015, providing 
for the removal of nationality for terrorists. Of purely symbolic order, this measure had 
no other message than this one: the opposition between national and foreign levels must 
structure the vision and the division of the world of everyone (Laacher 2012: p. 36).

This is also evidenced by the increasingly frequent denunciation of the failures  
of the French integration policy and the risk of the development of commu-

4  Even if the French are not more intolerant than twenty years ago towards the Muslim community, 
the crises and the media framing of the events have a real effect on this index. On the other hand, 
Muslims are badly accepted compared to many other minorities (Damgé 2018).
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nitarianism in France. It is easy to understand that this climate does not favour 
the acceptance of immigration, which, according to this reading grid, aggravates 
the phenomenon. Finally, due to increased security considerations following the  
attacks and measures allowed by the state of emergency and subsequent anti-
terrorist laws, immigrants – mainly Muslim – live under the yoke of many powers 
given to the administration, whose risk of abuse is not to be proved, be they house 
arrest, S-registration or blank notes, which contributes to making their living con-
ditions more precarious in France. As for the oil crisis in the 1970s, it is above all 
conjectural factors that influences the evolution of the perception of immigration  
in France, more than a fact checking.

B) The plausibility of theses linking immigration and terrorism
The trauma of 2001 was followed in the French-speaking world by a series  

of writings – relatively isolated – that directly linked the issue of terrorism to immigra-
tion (Laacher 2012: p. 124). The general idea that emerges from these declarations 
and pamphlets is the following: we must see in every person who treads the national 
soil illegally a potential enemy. Far from the marginality of the beginnings, these be-
liefs today have a certain success for a substantial part of the French, in the context  
of a terrorist and migratory crisis in which France is plunged. It is because of this omni-
presence that we will devote the last part of our reflection to discuss the theses that put,  
at least partly, the weight of terrorism on the shoulders of immigration.

It is possible to distinguish at least three positions linking these two themes, which 
we have classified in increasing order of intensity: immigration as a parallel phenom-
enon to terrorism (1); immigration as facilitating terrorism (2); immigration as a nest 
of terrorists (3).

(1) “Immigration and terrorism are distinct phenomena, even if they have a com-
mon cause: war”. According to this first thesis, it is above all the war in the Middle 
East that causes these two phenomena: on the one hand, the inhabitants of a war zone 
flee the conflict and become refugees, a small part of which will go to Europe; on the 
other hand, this war feeds resentment towards the West and allows radicalised groups  
to recruit, thus to attack the lives of Europeans. The attacks and the refugees also 
would be correlated (because they are “children of the war”) but would also be care-
fully distinguished (because the immigrants are not more terrorists than the rest of the 
population). It is therefore not necessary to limit immigration because of terrorism. 
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This first thesis seems difficult to question as the premises that support it seem certain 
(or, at least, commonly accepted).

(2) “Terrorism benefits from immigration” and “immigration helps terrorism”.  
Although very different in their moral and political implications, these two theses lead 
to a common conclusion: it is necessary, in the name of national security, to limit or stop 
immigration, as well as to review our integration model. But whereas in the first thesis 
terrorism uses immigration without its knowledge (by hiding among its flows or trying 
to convert immigrants), the second implies the sympathy of immigrants for terrorism  
(if not their material help by participating in jihadist propaganda or hiding terror-
ists). The first thesis is quite plausible, especially as it is confirmed by a serious and 
wide-ranging study5, which concludes that “although the flows of immigrants do not 
contribute in themselves to the rise of terrorism in the country terrorist organisations 
rely on them to recruit and spread their ideology”. The second, much less plausible, 
insofar as it starts from the premises that the Muslims are, in consequent proportions, 
jihadists. But the data show that only a minority of Muslims claim Salafism, and that 
in this minority, only a very small part is “revolutionary” or “takfirist” (Zerrouky et al. 
2015: p. 1), so quick to help the terrorists. The greatest risk with these beliefs is finally 
that of a double political discourse which would cover its Islamophobia under the  
acceptability of the first belief, while managing to limit immigration.

(3) “Terrorists are immigrants” and “immigrants are terrorists”. These last two 
theories are no longer content to establish a link between immigration and terrorism: 
they assimilate one of the categories to another. For the supporter of the first belief, 
when an attack is committed, there is a very high probability that it is the work of an 
immigrant. This was repeatedly affirmed by Prime Minister Viktor Orban in Hungary 
(Kaminski 2015), and by a significant part of the French far right, which greeted the 
election of the latter. This theory is large enough belied by recent data. On the one hand, 
a large study conducted in the United States between 1975 and 2015 showed that the 
annual risk of being killed by someone other than a foreign-born terrorist was 253 times 
greater than that of being killed by a foreign terrorist (Nowrasteh 2016: intro.). And on 
the other hand, most of the terrorist attacks in Europe since 2015 have been perpetrated 
by French or Belgian nationals. The only migrant who intervened in these attacks  

5  The authors of the study, Vincenzo Bove and Tobias Böhmelt of the University of Warwick, have 
used data from the World Bank and the Global Terrorism Database of the University of Maryland 
to cross-reference available information on migration flows in 145 countries, between 1970 and 
2000. It was published in the famous “Journal of Politics”.
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is considered a hero for saving several people in the Kosher hypermarket (Meyer 
2016: p. 49–57). However, even if these terrorists have a European nationality, it has 
been noticed that they all belonged to communities of immigrant origin. The second 
beliefis more radical: for its supporters, immigrants arriving in Europe are terrorists. 
French Senator Jean-Louis Masson expresses nothing less when he says “today’s im-
migration is the terrorists of tomorrow” (Vignal 2015). This theory is probably as hard  
to scientifically validate as the assertion: “all redheads are wizards”, or any other belief 
as reductive and totalising. 

Conclusions
Looking closely, the most common beliefs about immigration in people’s minds 

are not all wrong. Many of them show some common sense: yes, terrorists can use 
migratory flows to hide themselves; yes, immigrant women have proportionately more 
children than native women; and yes, we cannot surely welcome all the misery of the 
world, but it is all about measurement. And that is where the problem lies: the ef-
fects we associate with immigration are greater than the effects measured by rigorous 
indicators and observers of the phenomenon of immigration. Why? It is because the 
truth base of popular beliefs about immigration is distorted, magnified, and fantasised 
in people’s minds. It is because some are looking for a scapegoat on whose back  
to put the full weight of the crisis, when others are looking for a good cause to protect 
with good feelings. It is because we enjoy a melodramatic and intuitive reading of the 
phenomenon more than a rational approach. it is because, due to the “snowball effect” 
recently put forward by a study published in the magazine Science (Vosoughi et al. 
2018), a lot of misinformation about immigration is coming to our ears and to our eyes, 
at least in social media.

Finally, it is because the majority accepts the belief, that immigration can be des-
ignated as the main cause of the structural and conjectural problems facing the state 
– unemployment, the economic crisis or terrorism, – the beliefs surrounding the immi-
gration phenomenon, even if they are based on some objective data, are not looking for 
more objectivity. The same thing happens with the naïve and deluded arguments used 
by some who defend benevolence towards immigration. To sum up, the result is that 
the door of our country is closing or opening, not due to a dispassionate and rational 
national choice, but being pushed by the wind of the conjuncture and the moods of the 
people. The French must stop choosing between an irrational defence and an irrational 
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condemnation of immigration if they want to be able to place the cursor of its migration 
policy in full knowledge of the facts.
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Integration of refugee women in the light of the European Union’s integration policy 
and Turkish experience
Abstract 
The article is the result of research conducted by the authors in the project The International Coopera-
tion for Rehabilitation and Social Integration of Refugee in Turkey and Europe supported by Erasmus+ 
Programme and aimed at creating an innovative model of rehabilitation and integration of refuge women 
(implemented by the University of Gaziantep, Turkey) based on the experiences of partner countries.  
The aim of the article is to analyse the specificity of mechanisms and integration models used in work with 
refugee women. Issues such as migration, legal status of refugee women, EU integration policy or European 
support programmes for refugee in the context of gender were examined using mixed research methods. 
The analysis was conducted from a transdisciplinary perspective: political, legal, social, anthropological 
and gender perspective. 
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„Demokracje powinny być oceniane przez pryzmat tego, jak traktują obcych”. 
(Benhabib 1998)

W roku 2015 przybyło do Europy ponad milion uchodźców. Najwięcej z nich po-
chodzi z targanych konfliktami Syrii, Iraku i Afganistanu (UNHCR 2018). Według da-
nych UNHCR 16% wówczas przybyłych stanowiły kobiety. Jest to grupa specyficzna 
i wymagająca specjalnego traktowania. Dlatego w artykule próbujemy odpowiedzieć, 
na czym owa specyfika polega. Celem artykułu jest analiza mechanizmów oraz modeli 
integracji stosowanych wobec uchodźczyń, by włączać je w społeczeństwa krajów 
przyjmujących. Pytania badawcze, jakie w związku z tym stawiamy, to: Czym jest 
integracja i jak ją rozumiemy? Jakie modele integracji proponowane są w Unii Euro-
pejskiej (UE) i w Turcji? Czy i dlaczego kobiety potrzebują specjalnych programów 
integracyjnych?

Powyższe pytania doprowadziły nas do postawienia hipotezy, zgodnie z którą mo-
dele integracji proponowane przez państwa przyjmujące i stosowane przez UE, by móc 
realizować potrzeby specyficznej grupy docelowej, jaką są uchodźczynie, powinny 
uwzględniać perspektywę genderową.

Przedstawione założenia badawcze wynikają bezpośrednio z ekspertyz i analiz, 
które autorki prowadziły w projekcie The International Cooperation for Rehabilitation 
and Social Integration of Refugee in Turkey and Europe. Zadaniem projektu było stwo-
rzenie innowacyjnego modelu rehabilitacji i integracji uchodźczyń (wdrażanego przez 
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Gminę Metropolitalną Gaziantep w Turcji), opierającego się na programach szkolenio-
wych i informacyjnych na temat statusu prawnego uchodźców (realizowane przez Uni-
wersytet Gaziantep), wypracowanego dzięki doświadczeniom organizacji partnerskich 
i wiedzy specjalistycznej profesjonalistów, pochodzących z siedmiu państw biorących 
udział w tym przedsięwzięciu. Grupą docelową było 300 uchodźczyń mieszkających 
w Gaziantep, ale poza obozami dla uchodźców, i niekorzystających z pomocy ofero-
wanej w obozach. 

Ze względu na specyfikę materiałów wykorzystanych w niniejszym artykule 
i ich transdyscyplinarny charakter, wybraną przez nas metodą analizy będą mieszane 
schematy badawcze odnoszące się do bezpośredniego wpływu prowadzonych badań  
na rzeczywistość. Wyrastają one na gruncie praktyki społecznej, gdzie opisuje się, wy-
jaśnia czy prognozuje w celu znalezienia praktycznego rozwiązania dla podejmowa-
nego problemu (Bäcker et al. 2016: s. 97), czym właśnie jest kwestia integracji kobiet 
uchodźczyń.

Podstawą do przyjęcia mieszanego schematu w badaniach – jak np. prezentowanych 
w niniejszym badaniu – są problemy, w których jedno źródło materiałów jest niewy-
starczające i których wyniki muszą zostać wyjaśnione, a eksploracyjne wyjaśnienie 
następnie musi zostać poddane generalizacji (Creswell et al. 2007: s. 8). Takim proble-
mem jest niewątpliwie opisywane zagadnienie. Mieszane schematy badawcze pozwa-
lają więc na użycie wszystkich dostępnych metod w celu rozwiązania postawionego 
problemu. Stosujący je badacze posługują się zarówno liczbami, jak i słowami, łączą 
myślenie indukcyjne i dedukcyjne, rozwijają umiejętności obserwacji oraz rejestracji 
interesującego ich fragmentu rzeczywistości. Chcąc ją zrozumieć, stosują najbardziej 
adekwatne i dostępne metody oraz techniki (Plano Clark et al. 2008: s. 13). 

Schemat badawczy opisywany w artykule odpowiada triangulacji wewnętrznej 
(within-method triangulation), która zakłada użycie różnych podejść w obrębie tej sa-
mej metody, w naszym przypadku jakościowej interpretacji różnych rodzajów źródeł: 
materiałów z obserwacji uczestniczącej (zbieranych podczas trwania projektu i wizyt 
w instytucjach krajów partnerskich), interpretacji tekstów filozoficznych, aktów praw-
nych, programów działania, rekomendacji i diagnoz. W konsekwencji, proces badaw-
czy obejmujący zbieranie i analizę danych jakościowych polegał na połączeniu wyni-
ków (mixing) w ostatniej fazie, którą nazywamy triangulacją. W naszym przekonaniu,  
jest to przedsięwzięcie jak najbardziej celowe, a staje się takim szczególnie wtedy, 
kiedy weźmiemy pod uwagę różnorodne warsztaty metodologiczne zaangażowanych 
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w projekt badaczek, odwołujących się do nauk o polityce, stosunków międzynarodo-
wych, prawa i antropologii kulturowej.

Struktura artykułu opiera się na pięciu ułożonych w porządku analitycznym 
zagadnieniach. Są nimi: problem migracji, analiza grupy docelowej, polityka integra-
cyjna UE, europejska pomoc uchodźcom2 a kwestia gender oraz modele kulturowego 
współżycia i koegzystencji, z uwzględnieniem przykładu rozwiązań tureckich zastoso-
wanych w Gaziantep.

Wprowadzenie w zagadnienie kryzysu migracyjnego
Problematyka przyjmowania i integracji imigrantów nie jest w Europie nowym za-

gadnieniem. Do końca lat 70. XX wieku nie stanowiła jednak tak poważnego politycz-
nego i społecznego wyzwania, jakim jest obecnie (Łodziński, Grzymała-Kazłowska 
2011: s. 14). Począwszy od tamtej dekady, wyzwanie to wpłynęło na transformację 
polityki kolonialnej w formację postkolonialną. Przełożyło się na kształt europejskich 
społeczeństw przyjmujących, jak i na wyobrażenie, jakimi mechanizmami powinna się 
kierować polityka społeczna: zarówno ta wyższego rzędu obowiązująca na poziomie 
europejskim, w tym unijnym, jak i na poziomie państwowym oraz na lokalnym pozio-
mie praktyki życia codziennego, co odzwierciedla polityka integracyjna UE za sprawą 
modelu wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance – MLG). 

Próbowano znaleźć rozwiązanie powyższych kwestii, między innymi ratyfikując akty 
prawne, pozwalające na kontrolę przepływu migrantów3. Ogromny napływ ludności 
spoza UE pogłębił bowiem w Unii skalę problemów, z którymi jej państwa członkowskie 
przestały sobie radzić. Brak możliwości weryfikacji dokumentów zgłaszających się osób 

2  Trzeba mieć świadomość, że pomoc europejska to głównie pomoc świadczona przez UE lub 
przez nią finansowana, jak w przypadku relokacji funduszy do państw spoza Unii. Jest to rów-
nież pomoc opierająca się w dużej mierze na działaniach świadczonych w ramach programów 
społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ze względu na to, że pomoc i inne 
akcje adresowane są do różnych grup uchodźców przebywających w różnych krajach, dotarcie 
do danych szczegółowych może nastręczać problemy. Informacje tego typu są zazwyczaj ogólne 
i opisują zjawiska w ich wymiarze globalnym. Dlatego w tekście posługujemy się wszelkimi 
szacunkami niezwykle ostrożnie.

3  Konwencja Dublińska z 1990 roku o przyjmowaniu uchodźców została doprecyzowana w roku 
2003 tzw. Umową Dublin II i nadała uchodźcom możliwość starania się o pobyt w jednym 
kraju europejskim, aby uniemożliwić ubieganie się o zezwolenie na pobyt w wielu krajach 
(da Lomba 2004: s. 119). Kiedy państwa europejskie zostały zaskoczone ilością osób próbu-
jących pozostać na terenie UE, wtedy podpisano kolejne rozszerzenie wspomnianej umowy –  
Dublin III. Pozwala ona uchodźcy na składanie podania o pobyt tylko w państwie, do którego 
dotarł jako do pierwszego miejsca w Europie (Westra et al. 2016: s. 111). 
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oraz brak systematycznego spisu pojawiających się uchodźców, powoli doprowadziły 
do chaosu, podziałów europejskiej opinii publicznej, wielu stereotypów wobec Obcych 
i Innych oraz niemocy polityków w zapanowaniu nad zaistniałą rzeczywistością. 

Obecna sytuacja związana z napływem migrantów różni się jednak zasadniczo 
od tej z przeszłości. Najważniejszymi przyczynami obecnego kryzysu migracyjnego 
były konflikty w regionie blisko-wschodnim, począwszy od tzw. Arabskiej Wiosny4, 
kiedy nastąpiły dynamiczne zmiany społeczno-polityczne, aż do wzrostu znaczenia 
ugrupowań fundamentalistycznych (jako konsekwencji owych zmian), skończywszy 
na trwających dotąd konfliktach, z których najpoważniejszym jest konflikt syryjski. 
Można uznać, że wszystkie te wydarzenia usankcjonowały zjawisko nazwane na tere-
nie Europy kryzysem migracyjnym. Napływ migrantów do państw Europy Zachodniej 
w krótkim czasie doprowadził do znacznego zwiększenia liczby osób uznawanych  
za uchodźców. Tym, co wyróżnia wspomniany kryzys migracyjny od podobnych zja-
wisk znanych z przeszłości, jest fakt, że nie jest on problemem poszczególnych państw, 
lecz stanowi wyzwanie globalne, a jego skutki dla całej społeczności międzynarodowej 
mogą łagodzić tylko współpraca i współdziałanie (Braniewicz 2016: s. 60).

Unia próbuje sobie radzić na różne sposoby z napływającymi falami ludzi. Jednym 
z nich była strategia relokacji, czyli Europejski Program w zakresie Migracji zapro-
ponowany 13 maja 2015 roku przez Komisję Europejską (Europejski Program 2015). 
Obejmował on przesiedlenie 40 tys. osób z Grecji i Włoch oraz przesiedlenie 20 tys. 
osób z krajów trzecich do UE. We wrześniu 2015 roku Komisja Europejska przed-
stawiła projekt relokacji dodatkowych 120 tys. uchodźców z krajów trzecich do UE. 
Program ten nie spotkał się jednak z życzliwym przyjęciem polityków ani obywateli 
i można powiedzieć, że poniósł fiasko.

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (TUE) i Deklaracją Nowojorską (Deklara-
cja Nowojorska 2016) państwa uzgodniły ramy dotyczące masowego przemieszczania 
się uchodźców. Członkowie Parlamentu Europejskiego w Rezolucji w sprawie rozwią-
zań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE 
z dnia 5 kwietnia 2017 roku (Rezolucja Parlamentu Europejskiego 2017), podkreś-
lają, że jesteśmy świadkami bezprecedensowo wysokiego poziomu mobilności ludzi.  
Zaznaczają, że wspólnota międzynarodowa musi niezwłocznie podjąć działania  

4  Arabska Wiosna to określenie na masowe protesty o charakterze społecznym, politycznym i go-
spodarczym, zapoczątkowane w 2010 roku w Tunezji, które przetoczyły się przez państwa Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu i doprowadziły do zmiany układu sił w regionie (Górak-Sosnow-
ska 2011).
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na rzecz wzmocnienia wspólnej reakcji na wyzwania związane z tym zjawiskiem.  
Taka reakcja powinna opierać się na zasadzie solidarności i nie może się skupiać jedy-
nie na względach bezpieczeństwa. Jej myślą przewodnią powinna być ochrona praw 
i godności każdej osoby zmuszonej – bez względu na okoliczności – do opuszczenia 
własnego domu w poszukiwaniu lepszego i bezpieczniejszego życia. 

Charakterystyka grupy docelowej
Podstawowymi aktami na poziomie prawa międzynarodowego regulującymi status 

uchodźców, a tym samym definiującymi, kim jest ta grupa, są Konwencja dotycząca 
statusu uchodźców z 28 lipca 1951 roku (Konwencja Genewska) oraz Protokół do-
tyczący Uchodźców (Protokół Nowojorski) z 31 stycznia 1967 roku, które podają, 
jakie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby osoba migranta/migrantki mogła 
uzyskać status uchodźcy5. Cudzoziemiec taki musi przebywać poza krajem pochodze-
nia, nie korzystać z ochrony innego państwa, żywić uzasadnioną obawę przed prześla-
dowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy 
społecznej lub poglądów politycznych, nie może lub nie chce korzystać z ochrony 
państwa pochodzenia, i w jego przypadku nie mają zastosowania klauzule wyłącza-
jące6. Kandydaci i kandydatki do statusu uchodźcy mają ograniczony dostęp do praw 
cywilnych i politycznych, a tym samym brak swobody poruszania się poza zakresem 

5  Status uchodźcy należy więc postrzegać jako pewien zespół wzajemnych powiązań, głównie 
między państwem pobytu, w tym między innymi państwami, oraz całą społecznością między-
narodową, a uchodźcą. W krajach członkowskich UE status uchodźcy został określony przez 
Dyrektywę Rady 2004/83/WE i Dyrektywę Rady 2001/40/WE, które przewidują wprowadzenie 
jednolitych dla wszystkich państw członkowskich UE kryteriów identyfikacji osób rzeczywiście 
potrzebujących międzynarodowej ochrony. Ustanawiają także wspólne minimalne normy doty-
czące procedur udzielania i pozbawiania ochrony, których intencją jest ograniczenie przepływu 
cudzoziemców, ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy między państwami członkowskimi 
UE ze względu na różnice w przepisach regulujących możność otrzymania owego statusu (Krzy-
żak 2016: s. 98).

6  Oprócz wspomnianych powyżej aktów, prawne gwarancje ochrony uchodźców odnajdujemy tak-
że w przepisach, takich jak: Europejskie porozumienie dotyczące przekazania odpowiedzialności  
za uchodźców, które zostało podpisane 16 października 1980 roku w Strasburgu (Europejskie 
Porozumienie 1980), Konwencja Dublińska podpisana 15 czerwca 1990 roku (Konwencja Du-
blińska 1990), Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku (Konwencja o Prawach 
Dziecka 1989), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku (Między-
narodowy Pakt Praw 1966), Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 roku (Europejska 
Konwencja Praw Człowieka 1950), Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskrymi-
nacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7 marca 1966 roku (Konwencja w Sprawie  
Likwidacji 1966), Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego, okrutnego nie-
ludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 roku (Konwencja w Spra-
wie Zakazu Stosowania Tortur 1984).
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przyznanym im przez dane państwo; mają też ograniczone prawo do zatrudnienia, brak 
prawa do udziału w stowarzyszeniach o charakterze politycznym, brak praw politycz-
nych, niemożność zrzeszania się w związkach zawodowych, brak prawa do emerytury, 
świadczeń dla bezrobotnych i ograniczone prawo do korzystania z opieki zdrowotnej, 
a także ograniczone prawo do opłacania edukacji dzieci (Benhabib 2015: s. 168–171). 

Aby lepiej zrozumieć specyfikę sytuacji kobiet uchodźczyń trzeba wykonać pra-
cę polegającą na zapoznaniu się ze źródłami ich sytuacji społecznej, ekonomicznej, 
politycznej, kulturowej w ich krajach pochodzenia (Syria kobiet 2016: s. 4). Kobiety 
uchodźczynie narażone są na różne niebezpieczeństwa, często uciekają przed prze-
śladowaniami wynikającymi z przynależności etnicznej, politycznej, religijnej lub 
ze względu na płeć. Narażone są więc na większe ryzyko, niż mężczyźni, z powodu 
przemocy uwarunkowanej płcią, zagrożone są w większym stopniu handlem ludźmi, 
mogą spotkać się z ograniczeniami w dostępie do pomocy medycznej oraz do usług 
w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Ponoszą także częściej niż mężczyźni ciężar 
opieki nad innymi członkami rodziny, zwłaszcza jeśli są samotnymi matkami. 

Kobiety uciekinierki i migrantki narażone są ponadto na długotrwały stres. Diagno-
zuje się u nich stany depresyjne ze względu na traumatyczne doświadczenia, przeżycia 
wojenne, przemoc w rodzinie i patriarchalnym społeczeństwie czy gwałty, które są 
później pomijane w sytuacji uchodźstwa (Pomoc Uchodźczyniom po Doświadczeniu 
Przemocy 2016: s. 4), gdyż dla systemu wsparcia kluczowe jest zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb (mieszkanie, wyżywienie), a dopiero później skupienie się na zdrowiu 
psychicznym. Uchodźczynie doświadczają podwójnej dyskryminacji zarówno jako ko-
biety, jak i osoby urodzone za granicą kraju przyjmującego. Jeśli chodzi o rynki pracy, 
to nie uwzględnia się często faktu, że uchodźczynie napotykają więcej trudności niż 
mężczyźni w znalezieniu zatrudnienia, ponieważ są odpowiedzialne za dzieci i opiekę 
nad bliskimi zależnymi. Ze względu zaś na brak uznania ich kwalifikacji, zatrudniane 
są często na niskopłatnych stanowiskach. Z powodu ograniczonego dostępu do możli-
wości kształcenia czy słabej znajomość języka kraju przyjmującego, możliwości inte-
gracji uchodźczyń są ograniczone. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to uchodźczynie 
mają trudności z dostępem do niezbędnych informacji i muszą stawiać czoła barierom 
kulturowym7. Tymczasem Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku 

7  Raporty dotyczące sytuacji kobiet uchodźczyń: “I Want a Safe Place” (2016), Gender-Based 
Violence (2013), Women Alone (2014), Living Under Siege (2014), Gender equality in Syrian 
Arab Republic (2014), Niekontrolowane migracje (2015), Report of the Independent International 
Commission, Protection and Riski for Women and Girls (2016).
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(Dyrektywa Rady 2003/9/WE/) – tzw. dyrektywa recepcyjna – w przepisie art. 17 
nakazuje państwom członkowskim UE „wzięcie pod uwagę szczególnej sytuacji osób 
wrażliwych, takich jak: małoletni, małoletni pozbawieni opieki, osoby niepełnospraw-
ne, osoby starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci 
oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary gwałtu lub innych poważnych form 
przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, w ustawodawstwie krajowym wpro-
wadzającym w życie przepisy rozdziału II odnoszące się do materialnych warunków 
przyjmowania i opieki zdrowotnej“ (Przybysławska 2013: s. 6). Także konkluzje Wy-
sokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, wskazują na 
potrzebę specjalnej ochrony kobiet uchodźczych (UNHCR’s Policy on Older Refugees 
2000). Czy jednak ich ochrona ma miejsce? I jak opisane wyżej problemy wyglądają 
na tle prowadzonej od lat przez UE polityki integracyjnej?

Polityka integracyjna UE
Trzeba zacząć od konstatacji, że proces integracyjny jest długotrwały. Na sposób 

prowadzenia polityki integracji wpływa rodzaj doświadczeń, jakie mają poszczególne 
państwa w związku z napływem imigrantów. Najbardziej doświadczone w tej kwestii 
Holandia, Szwecja czy Wielka Brytania, prowadzą takie polityki oraz debaty publiczne 
od ponad 30 lat, włączając w nie coraz to nowych aktorów.

Kraje zachodnioeuropejskie rozpoczęły pierwsze akcje integracyjne w latach  
50. i 60. XX wieku i wpływały na działania w tym zakresie na poziomie wspólnotowym 
(Traktat Amsterdamski 1997 i Szczyt w Tampere 1999) oraz negocjowały rozwiązania 
w obszarze integracji zarówno na poziomie międzyrządowym (Rada Europejska),  
jak i wspólnotowym (Matusz-Protasiewicz 2013b).

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2007 roku, migracje stały się przedmiotem 
kompetencji KE oraz Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W odniesie-
niu do zagadnień związanych z obszarem wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
zdefiniowano takie kwestie, jak: swobodny przepływ osób, azyl, imigracja oraz kontro-
la granic. Integracja imigrantów legalnie mieszkających na terenie UE była traktowana 
jako uzupełnienie polityki imigracyjnej. Zakres ten pozostaje w kompetencjach państw 
członkowskich. Obecność imigrantów w UE, wynikające z tego faktu wyzwania i na-
pięcia, jak zamieszki z udziałem imigrantów, przyczyniają się do traktowania integracji 
jako wspólnej sprawy wszystkich państw członkowskich. W Traktacie o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej (TFUE) w art. 79 czytamy, że instytucje europejskie podejmują 
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działania w celu wspierania państw członkowskich w kształtowaniu polityki integracji 
obywateli państw trzecich. Wytyczne KE koncentrują się na przestrzeganiu praw czło-
wieka i promowaniu aktywnej integracji obywateli oraz na zwróceniu uwagi, że błędnie 
prowadzona polityka integracyjna może powodować nasilenie problemów społecznych 
(EUROPEAN COMMISSION 2001). KE definiuje proces integracji jako dynamiczny 
i dwustronny, oparty na wzajemnym dostosowywaniu się imigrantów i społeczności 
lokalnych8 (Council of The European Union 2004). KE zwraca też uwagę na wzmac-
nianie zdolności kraju przyjmującego do czerpania z różnorodności i na wzmacnianie 
roli prywatnych aktorów w zarządzaniu różnorodnością, promowanie dobrych relacji 
sąsiedzkich oraz wzmacnianie współpracy z mediami w kwestiach integracji.

KE postuluje objęcie działaniami integracyjnymi jedynie obywateli państw trzecich 
legalnie przebywających na terenie państw członkowskich UE, a także współpracę 
i wymianę informacji o dobrych praktykach między działającymi na rzecz integracji 
instytucjami państw członkowskich, co zostało sformułowane w Programie Haskim, 
przyjętym przez Radę Europejską 5 listopada 2005 roku (EUROPEAN COMMIS-
SION 2005a). W tym to celu powołano Europejską Sieć Migracyjną oraz Krajowe 
Punkty Kontaktowe, mające zbierać dane dotyczące wdrażanych polityk integracyj-
nych oraz wypracowywanie wskaźników umożliwiających ocenę ich efektów. W roku 
2005 na podstawie Wspólnej agendy9 na rzecz integracji, powołano Europejskie 
Forum Integracyjne – swoistą platformę dialogu na temat integracji imigrantów (Eu-
ropean Commission 2005b), której uzupełnieniem jest Europejska Strona Integracyjna  

8  Polityka integracyjna dotyczy dwóch stron: państwa i imigrantów. Państwo jest w tym systemie 
reprezentowane przez instytucje, partie polityczne, związki zawodowe, doradców i ekspertów, 
natomiast imigranci – przez organizacje i stowarzyszenia imigranckie o różnym charakterze 
(kulturalne, społeczne, etniczne, religijne) oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą 
imigrantom. W zależności od systemu politycznego państwa oraz doświadczeń w prowadzeniu 
polityki migracyjnej występuje zróżnicowanie aktywności na poszczególnych poziomach władzy. 
We Francji jest to zarządzanie centralne, a w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech – regionalne 
i lokalne, co wiąże się z autonomią regionów i odmiennością systemów politycznych. W demo-
kracji konsensualnej w Holandii duże prawa dane są mniejszościom i ich organizacjom, które 
są aktywne w procesie kształtowania polityki migracyjnej. We Włoszech i Hiszpanii ważną rolę 
w realizowaniu polityki społecznej odgrywają organizacje pozarządowe i to właśnie one są głów-
nymi partnerami w debacie na temat migracji (Matusz-Protasiewicz 2013b: s. 80). 

9  Realizacja zadań sformułowanych we Wspólnej agendzie na rzecz integracji została wsparta  
finansowo w wysokości 813 mln euro w latach 2007–2013 w ramach Europejskiego Funduszu 
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), będącego częścią programu SOLID (razem 
z Funduszem Granic Zewnętrznych, Europejskim Funduszem Powrotów Imigrantów oraz Euro-
pejskim Funduszem na rzecz Uchodźców) ustanowionym na mocy decyzji Rady Unii Europej-
skiej w roku 2007 (Council of the European Union 2007).
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(https://ec.europa.eu/migrant-integration), gdzie publikowane są raporty, wyniki badań 
i opisy dobrych praktyk w zakresie integracji imigrantów.

Przykładem polityki integracyjnej, będącej działaniem zmierzającym do włączania 
imigrantów do wszystkich sfer życia społecznego UE, jest wspomniany wyżej model 
wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance – MLG) zakładający oddanie 
części uprawnień pozostających w kompetencjach państwa organom ponadnarodowym, 
przy jednoczesnym większym zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych. Proces 
decyzyjny w takim modelu zarządzania odbywa się w wielu wymiarach, w ramach for-
malnych i nieformalnych konsultacji (Matusz-Protasiewicz 2013: s. 76). Zarządzanie 
wielopoziomowe angażuje aktorów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, pozo-
stających zarówno w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym, i znacznie wykracza 
poza klasyczną formę rządzenia (Sroka 2009). 

Narzędziem wielopoziomowego zarządzania jest otwarta metoda koordynacji 
(OMK) opierająca się na partycypacji obywateli w procesie decyzyjnym na poziomie 
ponadnarodowym. Odnośnie do polityki integracji imigrantów, sprowadza się ona  
do wymiany doświadczeń, tworzenia zbiorów dobrych praktyk, prób tworzenia ilościo-
wych i jakościowych wskaźników integracji oraz oceny działań w tym obszarze prowa-
dzonych w krajach członkowskich (Schäfer 2004). Imigranci otrzymują tu możliwość 
włączenia się w proces formułowania polityki integracyjnej. Należy jednak zapytać, 
czy cele tak różnych aktorów zaangażowanych w tworzenie polityki integracyjnej,  
tzn. imigrantów i społeczności lokalnych, nie są rozbieżne (Matusz-Protasiewicz 2013: 
s. 76–78).

W praktyce polityka integracyjna polega na wzięciu przez władze lokalne odpowie-
dzialności za implementację prawa, wykonywanie ustawowo przyznanych im zadań 
i przyjęcie określonych strategii zarządzania różnorodnością. Strategie te dotyczą 
przeciwdziałania dyskryminacji i marginalizacji imigrantów w przestrzeni społecz-
ności lokalnych, budowania pozytywnych relacji między zróżnicowanymi etnicznie 
mieszkańcami oraz stymulowania dialogu międzykulturowego (Matusz-Protasiewicz 
2013: s. 82).

Europejska pomoc uchodźcom a kwestia gender
Podejmując temat europejskiej pomocy uchodźczyniom, trzeba wyjaśnić istotne 

aspekty związane z polityką redystrybucji i uznania, z miejscem kategorii gender 
w polityce migracyjnej oraz w integracji. To bowiem integracja jest słowem kluczem 
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współczesnej polityki społecznej, głównie europejskiej, nastawionej na włączanie 
Innych–Obcych, rozumiejąc przez to także swojskich marginalizowanych w wyniku 
biedy czy bezdomności, płci, tożsamości seksualnej, wieku, stanu zdrowia, stopnia 
(nie)sprawności itp.

Należy wskazać dwa sposoby radzenia sobie z problemem szeroko pojętej inte-
gracji. Pierwszym z nich jest zachowanie ram liberalnego państwa narodowego i jed-
noczesne niwelowanie krzywd za pomocą zaadoptowania multikulturowej koncepcji 
narodu, pozwalającej zaaklimatyzować się migrantom i uchodźcom oraz uznającej ich 
za mniejszości. Sposób drugi przekracza koncepcję liberalnego państwa narodowego 
i opiera się na idei postmodernistycznego i kosmopolitycznego obywatelstwa, łączącej 
liberalną demokrację z państwem narodowym (Kymlicka 2006: s. 13–131). 

Dotychczas integracja przybierała w Europie dwie formy: tzw. francuską asymi-
lacyjną, polegającą na nadaniu „obywatelstwa republikańskiego” w zamian za „pry-
watność wyznania”, oraz tzw. brytyjską mozaikową, spotykaną także w państwach 
skandynawskich, przyznającą przestrzeń publiczną mniejszościom pod postacią „praw 
zbiorowych”, mających zapewnić harmonijne współżycie różnych grup w ramach 
liberalnego, tolerancyjnego społeczeństwa (Nadgrodkiewicz 2010: s. 127). Odnosząc  
te propozycje do Europy zmagającej się z kryzysem migracyjnym, jednoznacznie moż-
na stwierdzić, że żadna z powyższych form nie przetrwała próby czasu i próby siły. 

Źródeł tego stanu rzeczy szukać należy głębiej. Nieszczelne granice są tylko 
objawami zjawiska ekskluzji. Inny–Obcy jest bowiem postrzegany jako zagrożenie. 
Przyczyną odbierania migracji w negatywny sposób stała się głęboko zakorzeniona 
w europejskiej tradycji obawa przez owym Innym (Benhabib 1998). Dlatego idea mul-
tikulturalizmu opierająca się na modelu uznania, starająca się pogodzić wszystkich,  
nie jest możliwa (Benhabib 1998).

Brak uznania dla określonych mniejszości w sferze publicznej przekłada się bez-
pośrednio na ich marginalizację ekonomiczną (Somers 2008). Pojawia się w związku 
z tym pytanie: Czy w polityce odnoszącej się do różnorodności społecznej, należy 
stawiać na uznanie, czy redystrybucję?

Model redystrybucji (sprawiedliwy podział bogactw) ma źródła w tradycji liberal-
nej i koncentruje się na niesprawiedliwościach socjoekonomicznych, jak eksploatacja 
ekonomiczna i marginalizacja. Model uznania/różnicy oznacza idealną relację opartą 
na wzajemności między podmiotami, niesprawiedliwości są zaś w nim sytuowane 
w kategoriach kulturowych (Szahaj 2004: s. 121–126). Zwolennicy paradygmatu uzna-
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nia odrzucają więc paradygmat redystrybucji, uznając go za przestarzały materializm. 
Zwolennicy paradygmatu redystrybucji odrzucają zaś paradygmat uznania, uważając 
podejmowane w nim kwestie za fałszywą świadomość. 

Jednak trzeba zauważyć, że obie koncepcje skupiają się głównie na prawach grupo-
wych, co jest niebezpieczne dla kobiet, gdyż w imię obrony wartości i tradycji grupy 
dochodzi często do ograniczania praw kobiet, które mają się „poświęcić” dla wyższego 
celu grupowego (Benhabib 2002: s. 56). Mimo teoretycznych sporów dotyczących 
praw mniejszości, dominującym współcześnie paradygmatem jest uznanie. Nancy Fra-
ser i Seyla Benhabib zwracają uwagę, że tożsamość jednostki tworzy się na przecięciu 
różnych perspektyw. Fraser wyróżnia cztery grupy tożsamości: klasę, gender, rasę i płeć 
(sex). Rasa i gender przecinają się w poprzek z redystrybucją i uznaniem. Bycie kobietą 
i jednocześnie członkinią opresjonowanej rasy ma konsekwencje zarówno w modelu 
redystrybucji, jak i uznania (Fraser 2005: s. 95–96). Także dla Benhabib istnieje głębo-
ki i nierozerwalny związek między różnorodnością kulturową a różnicami związanymi 
z gender (Benhabib 2002: s. 50).

Unijne programy finansowania10 nie obejmują jednak środków specjalnie dedyko-
wanych czy alokowanych na pomoc i integrację uchodźczyń i kobiet ubiegających się 
o azyl. Polityki, działania i sposoby mające na celu poprawę warunków życia uchodź-
czyń przebywających w państwach członkowskich UE, czerpią z różnych programów 
finansowania dotyczących integracji, spójności społecznej, imigracji i azylu oraz 
równouprawnienia płci (Sansonetti 2016: s. 19)11.

10 UE podejmuje wiele działań mających na celu wsparcie współpracy międzynarodowej na rzecz 
uchodźców. Jednym z takich mechanizmów było utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz 
Uchodźców (EFU), przekształconego w 2014 roku w Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Dzięki 
niemu wspomagane są działania państw członkowskich związane m.in. z warunkami przyjmo-
wania uchodźców i procedurami azylowymi, poprawą zdolności państw członkowskich do opra-
cowywania, monitorowania i oceniania ich polityk azylowych (Fundusze MSWiA). Kolejnym 
mechanizmem wspierającym działalność państw członkowskich jest program wsparcia w sytu-
acjach nadzwyczajnych na rzecz integracji i zakwaterowania (ESTIA). ESTIA ma na celu pomoc 
uchodźcom i ich rodzinom w opłaceniu zakwaterowania oraz zapewnić im środki niezbędne do 
życia. Obecnie w tym względzie zmienił się rodzaj udzielanej pomocy: wcześniej było to przede 
wszystkim zapewnienie miejsca w obozach dla uchodźców i dostarczanie artykułów pierwszej 
potrzeby, teraz zaś – środki niezbędne do życia poza obozem (Komunikat prasowy Komisji  
Europejskiej 2017). 

11 W europejskich wieloletnich ramach finansowych, rozporządzenia w sprawie europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 (UE) nr 1303/2013 Parlamentu  
Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiają wspólne przepisy, dotyczące:  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fun-
duszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; rozporządzenia zawierają również przepisy 
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Ku różnym modelom kulturowego współżycia i koegzystencji
Integracja nie jest jedynym, ani nie musi być też docelowym stanem współżycia 

wewnątrz grup złożonych – nie zawsze bowiem sprawdza się we wszystkich warunkach 
prawno-społecznych (Bloch 2012). Alternatywnym rozwiązaniem, modyfikującym na-
stawienie integracyjne, byłaby strategia społecznego zakotwiczania (omówiona przez 
Aleksandrę Grzymałę-Kazłowską 2013). Jednak odmienne opcje niż przyjęta obecnie 
w Unii integracja, traktowana jako oficjalna praktyka podparta aktami prawnymi, 
wymagałaby wielu zmian: od mentalnych i społecznych po legislacyjne. Dotychcza-
sowa praktyka polega jednak na integrowaniu zgodnie ze strategiami asymilacyjnymi 
i adaptacyjnymi12. Mają one głównie za zadanie wyposażyć Innego–Obcego w nowe 
kompetencje społeczne i narzędzia kulturowe, aby jego/jej funkcjonowanie w nowym 
środowisku wydało się swojskie dla członków kultury goszczącej, jednocześnie przy-
czyniło się do wzbogacenia kultury przyjmującej o nowy kapitał społeczny i kultu-
rowy. Owa integracja ma miejsce jedynie w przypadku, kiedy uda się uzyskać efekt 
zespolenia między obydwoma stronami (więcej: Plewko 2010). Procesowi integracji 
towarzyszą obawy i lęki gospodarzy, o których przede wszystkim mówi się w mainstre-
amowych mediach, pomijając fakt, że strach i stres towarzyszą również przybyszom 
(por. Grzymała-Kazłowska 2013).

Reakcja na kryzys i miejsce pobytu migranta/migrantki w połączeniu z jego 
zasobami kulturowymi, wpływa na jego sposób włączenia. W ramach integracji, 
migranci i migrantki mogą przybrać zatem postawę dążącą do asymilacji, polegającą 
na odchodzeniu od swojego poprzedniego dziedzictwa, by przyjmować i przejmować 
nowe założenia. Migrant/migrantka może także pozostać przy własnej kulturze, czego 
skutkiem może być separacja13 lub nawet marginalizacja14. 

Większą elastyczność na gruncie polityki czy ideologii integracji mogłoby zapewnić 
podejście przeanalizowane przez przywołaną badaczkę Grzymałę-Kazłowską (2013), 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; oprócz 
rozporządzeń w sprawie wspólnych funduszy ESI każdy z funduszy szczegółowych UE jest regu-
lowany rozporządzeniem szczegółowym (Sansonetti 2016: s. 20).

12 Ważnym ich aspektem jest wypracowanie z przybyszami postawy otwartości na uczenie się. Cho-
dzi przede wszystkim o naukę języka kraju pobytu, który ułatwia rozpoczęcie edukacji w danym 
państwie, wejście na rynek pracy, a przede wszystkim pozwala lepiej zrozumieć kulturę zastanej 
społeczności (Bloch 2012).

13 Zakłada dystans wobec kultury przyjmującej, co nie musi oznaczać jednak jej potępienia czy 
negacji. Skrajną formą separacji byłaby gettoizacja.

14 Następuje zerwanie z pierwszą kulturą oraz brak włączenia się do kultury przyjmującej.
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znane pod nazwą społecznego zakotwiczenia. Polega ono na włączaniu się do grupy 
poprzez szukanie u jednostki/przez jednostkę takich punktów odniesienia, które są 
wspólne czy zbliżone do wybranych elementów nowej kultury, pozwolą zatem zacho-
wać jednostce równowagę na poziomie psychologiczno-społecznym, nie zmieniając 
dogłębnej tożsamości (Grzymała-Kazłowska 2013: s. 11). Zakotwiczanie jako strategia 
włączająca migrantów nie polegałaby zatem na dołączaniu i wpasowywaniu przybyszy 
do zastanego społeczeństwa, lecz na dążeniu do osiągnięcia harmonii w koegzystencji 
(Grzymała-Kazłowska 2013: s. 14). 

Co zatem istotne w kontekście pomocy migrantom i uchodźcom, koncepcja  
zakotwiczania, w odróżnieniu od klasycznego podejścia zmierzającego do integracji, 
jest najbardziej adekwatna wobec pojęcia transnarodowej identyfikacji i mobilności. 
W ramach zakotwiczania jednostki postrzegane są jako aktywne, wewnątrzsterowne, 
dążące do stabilizacji, potrzebują więzi i są zdolne do budowania sieci społecznych. 
Jest to ujęcie, które godzi indywidualistyczne podejście zachodnie wobec kwestii 
tworzenia własnej tożsamości z innymi modelami kulturowymi, opartymi na bardziej 
kolektywnym priorytecie.

Przykład rozwiązań tureckich z Gaziantep – koordynator projektu15

Koordynatorem projektu “The International Cooperation for Rehabilitation and 
Social Integration of Refugee in Turkey and Europe” był Uniwersytet w Gaziantep 
współpracujący aktywnie z lokalnymi organizacjami publicznymi: Urzędem ds. Zdro-
wia i Pomocy Społecznej – Biurem ds. Uchodźców (Department Of Health & Social 
Services – Directorate Of Migration Office). Gaziantep jest położone zaledwie 118 km 
od Aleppo, do granicy z Syrią  jest ok. 50 km. W całej prowincji Gaziantep jest ok. 
dziesięciu obozów dla uchodźców, zdolnych przyjąć mniej więcej 300 tys. osób. Licz-
ba Syryjczyków w tym mieście stanowi 18% całej jego populacji. Gaziantep jest pod 
tym względem na czwartym miejscu w Turcji16. 

15 Opis przyjętej strategii włączającej opiera się na materiałach niepublikowanych (jak m.in. mate-
riały z sesji jesiennej w 2017 roku) oraz dyskusjach z koordynatorami ze strony tureckiej, podczas 
licznych spotkań uczestników projektu “The International Cooperation for Rehabilitation and So-
cial Integration of Refugee in Turkey and Europe”. Projekt ten zdobył uznanie agendy tureckiej 
Erasmus+ i uzyskał pierwsze miejsce w 2017 roku w konkursie krajowym na najlepsze projekty 
w ramach Strategic Partnership Erasmus+.

16 Turcja udzieliła schronienia ponad 3 mln osób. Wśród nich znajdują się takie narodowości, jak: 
Syryjczycy, Irakijczycy, Afgańczycy, Somalijczycy i uchodźcy z innych krajów. Według danych 
Stowarzyszenia na rzecz kultury i edukacji (ILKE – İlim Kültür Eğitim Derneği) tylko w 2016 roku 
Turcja przyjęła ok. 2,5 mln syryjskich uchodźców (Vatandaş 2016: s. 7), dla których rząd turecki 
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Turcja w swojej polityce migracyjnej przyjęła normy wynikające z prawa między-
narodowego, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja Genewska, 
o których aktach było wspomniane wyżej. Zgodnie z tureckimi deklaracjami, polityka 
wobec migrantów opiera się na trzech zasadach: pierwszą z nich jest zasada otwartych 
drzwi, drugą – non-refoulement (chroniąca prawa prześladowanych, których nie można 
odesłać do kraju, w którym mogłaby ich spotkać groźba prześladowań) oraz zasada 
trzecia – tymczasowej polityki ochrony.

W ocenie Turków napływ Syryjczyków nie polega na migracji krótkotrwałej 
i przejściowej, lecz jest czymś trwałym, stąd dobór środków i taktyk pomocowych 
– włączających, prezentowanych m.in. przez lidera projektu, czyli miasto Gaziantep. 
Taktyki te składają się na politykę, której szerszym zamiarem jest uspójnienie (jeden 
z warunków zakotwiczenia). Turcy kładą więc nacisk na kilka komponentów pomocy, 
które się wzajemnie warunkują. Są to: mieszkalnictwo, zatrudnienie, opieka zdrowot-
na, edukacja i usługi komunalne (ponieważ duża populacja zamieszkująca wspólny 
teren eksploatuje w o wiele większym stopniu infrastrukturę komunalną, więc wzrasta 
wtedy zużycie wody, ilość odpadów itp.).

Aby temu sprostać (zarówno ideałom humanitarnym, jak i reorganizacji życia 
społecznego, czyli dostosowaniu infrastruktury do zwiększonej liczebności populacji), 
gmina Gaziantep poszerzyła własne kompetencje. Stworzyła specjalne – jak nazwali 
je koordynatorzy projektu – innowacyjne instytucje, których celem jest zaspokojenie 
szczególnych potrzeb, które oscylują między zapobieganiem krótkotrwałym kryzysom 
a pomocą lub wsparciem, czy też towarzyszeniem podczas realizacji przez przybyszów 
długoterminowych celów. Polityka pomocowa Gaziantep wychodzi jednak poza czy-

i organizacje pozarządowe uruchomili wiele programów wsparcia. Pomoc ta oferowana jest także 
dzięki UE. W listopadzie 2015 roku UE uruchomiła dla Turcji mechanizm koordynacji działań 
finansowych dla syryjskich uchodźców. Polegało to na dostarczeniu 1/3 środków finansowych 
z budżetu UE i 2/3 ze środków państwowych w celu zapewnienia kompleksowego i skoordy-
nowanego wsparcia potrzeb uchodźców. Ponadto KE wspiera wiele projektów realizowanych 
na terenie Republiki Tureckiej, dotyczących rehabilitacji fizycznej, opieki nad ofiarami wojny, 
pomocy osobom z niepełnosprawnościami (Turkey: refugee crisis: s. 3). Do stycznia 2017 roku 
Turcja przeznaczyła 11,4 biliona euro na pomoc uchodźcom, a w latach 2016–2017 otrzymała 
wsparcie od państw członkowskich UE w wysokości 588 mln euro. Dzięki tym środkom udało 
się zapewnić pomoc dla przyjętych osób zarówno w sferze podstawowych środków utrzymania,  
jak i na poziomie adaptacji do życia w społeczeństwie (Turkey: refugee crisis: s. 2). Ważnym 
aspektem całego procesu jest fakt, że jak do tej pory w prawie tureckim nie funkcjonowały prze-
pisy dotyczące osób ubiegających się o azyl. Po 2013 roku zmieniło się to i wprowadzono prze-
pisy dotyczące syryjskich uchodźców, ich ochrony oraz warunków przyjęcia (Vatandaş 2016:  
s. 8). Następnie w 2014 roku wprowadzono tzw. tymczasową ochronę dla uchodźców (Regional 
refugees 2016). 
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sty interwencjonizm na rzecz budowania polityki spójności oraz dążenia do rozwoju. 
Jednym z owych innowacyjnych działań było powołanie Biura ds. Uchodźców, które 
przyjmuje strategię tworzenia i realizowania projektów zgodnie z potrzebami (co może 
kojarzyć się z szukaniem „kotwic” i „portu”, w jakim można byłoby je „zrzucić”,  
na tym zaś – obrazowo sprawę ujmując – polega zakotwiczanie społeczne). Powstało 
tam także Centrum Badań Społecznych, gdzie są opracowywane mapy ryzyka spo-
łecznego Gaziantep, analizy sytuacji i ich oceny, szczególnie na poziomie wydajności 
systemu wsparcia społecznego. Jak dotąd, ponad 20 tys. syryjskich rodzin zostało 
osiedlonych w ponad 20 kręgach sąsiedzkich i nadal trwają badania nad procesami 
wzajemnej współegzystencji. 

Edukacją zajmuje się agenda gminna, która sprawuje pieczę nad dwoma syryjskimi 
ośrodkami informacji i edukacji, prowadzącymi (od 2012 roku) szkoły dla syryjskich 
dzieci. Szkoły te powstały, aby nie dopuścić do powstania „straconego pokolenia”. 
Wysiłki gminy zaś są skoncentrowane na pomocy uczniom z rodzin imigrantów 
o małych zasobach finansowych. Finansowanie edukacji i potrzeb życiowych dzieci, 
w tym transport do szkoły, jest w pełni pokrywane przez gminę Gaziantep (ponad 3 tys. 
uczniów ukończyło dzięki temu naukę, a kolejny tysiąc ją kontynuuje). Także na tym 
polu widać, że rozwiązania tureckie odnoszą się do cech metody zakotwiczenia: edu-
kacja jest zatem prowadzona m.in. przez samych uchodźców, jednak jej cel (obniżenie 
ryzyka powstania „straconego pokolenia”) nie byłby możliwy bez aktywnej pomocy, 
choć innego rodzaju (finanse) kraju przyjmującego i UE17.

Standardowym trybem typowym dla modelu integracji, stosowanym także w Ga-
ziantep, jest wdrażanie na rynek pracy przez naukę języka tureckiego i angielskiego  
(co może wydawać się jednak pójściem dalej) oraz zdobywanie przez przybyszy kwa-
lifikacji zawodowych. 

Dla kobiet powstało zaś centrum pod nazwą ENSAR. Adresowane jest szczegól-
nie do tych z nich, które mieszkają poza ośrodkami – mają one bowiem inne cele 
i ogląd swojego życia po opuszczeniu ośrodka. Dowodzi to także, że oferowane 

17 Kolejnym przykładem działań zakotwiczających uchodźców w społecznościach lokalnych są 
akcje sadzenia drzew. Organizuje je wiele NGO’sów m.in. w Turcji, a także są one popular-
ne wśród organizacji z innych krajów, które m.in. brały udział w projekcie “The International 
Cooperation for Rehabilitation…”. Akcje te odbywają się zatem w Grecji – miasto Larissa,  
czy w Albanii – w Tiranie. Dzięki temu typowi działań, uchodźcy i uchodźczynie mają okazję 
współpracować z mieszkańcami i dać coś od siebie społecznościom lokalnym. Sadzenie drzew 
można potraktować jako symbol przejścia od poczucia tymczasowości i obcości (obu grup wobec 
siebie – przyjmującej i nowo przybyłych) ku swojskości i uspójnieniu, co wpisuje się w metodo-
logię zakotwiczania.
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im w takiej sytuacji wsparcie (bo już nie pomoc), można zaliczyć także do metody 
zakotwiczania. Działalność ENSAR polega na prowadzeniu edukacji obywatel-
skiej, zdrowotnej i zawodowej. Zajęcia oferowane kobietom to treningi rozmaitych 
kompetencji. Centrum zapewnia także zajęcia z kultury i sportu. Szczególna grupa 
Syryjek – dotkniętych przemocą – może znaleźć schronienie w specjalnych schro-
niskach, co jest z kolei pomocą na poziomie standardów przyjętych w społeczności 
międzynarodowej. 

Konkluzje
Udział w projekcie “The International Cooperation for Rehabilitation and Social 

Integration of Refugee in Turkey and Europe” dał nam sposobność zetknięcia z progra-
mami odnoszącymi się w praktyce do kwestii pomocy i integracji uchodźczyń. Jednak 
trzeba skonstatować, że program turecki, toczący się we współpracy z innymi krajami 
z bardzo zróżnicowanym doświadczeniem w tych kwestiach (jak Grecja, Albania, 
Rumunia, Łotwa, Czechy i Polska), trudno określić jako wyjątkowy czy operujący 
specjalnymi środkami i mechanizmami dobranymi ze względu na specyfikę sytuacji 
bycia uchodźczynią (kobietą w sytuacji uchodźstwa), a nie uchodźcą (mężczyzną w sy-
tuacji uchodźstwa). Ważne jest bowiem, aby pamiętać nie tylko o uwarunkowaniach 
kulturowo-społeczno-prawnych i politycznych, które stoją za modelami kobiecości 
reprezentowanymi przez uchodźczynie, lecz także o wzorach i rolach kobiecych obo-
wiązujących w krajach przyjmujących. Naszym zdaniem również ten aspekt ma wpływ 
na odpowiedź na stawiane przez nas pytanie, czym jest integracja uchodźczyń i jak 
możliwe jest włączanie ich do kultury krajów pobytu zgodnie z modelami integracji 
proponowanymi w UE, a przejmowanymi w jakimś stopniu przez Turcję.

Zestawienie różnych typów integracji, począwszy od tzw. francuskiego  
po skandynawski, przechodząc do praktyki zakotwiczenia, pokazuje, że właśnie 
trzecia z wymienionych propozycji – polegająca na obopólnej pracy nad włączeniem  
do społeczności (a to jest pierwszym krokiem do włączenia do nowego społeczeń-
stwa) – może przynieść pozytywne efekty, także czy przede wszystkim w stosunku 
do przybyszek. Jest to bowiem podejście, które – ogólnie rzecz ujmując – bazuje  
na szukaniu punktów styku przez obie strony, mobilizując je do tego niemal w rów-
nym stopniu, gdzie odkrywanie wspólnych mianowników jest zarówno pracą indy-
widualną, jak i zbiorową. Owa indywidualna droga jest bardzo ważna dla kobiet, 
których uchodźcza biograficzna trajektoria naznaczona jest często traumatycznymi 
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tabu i stygmatami, powodującymi, że kobiety mogą być powtórnie i podwójnie wik-
tymizowane – również we własnej grupie.

Dlatego też naszym zdaniem, odpowiedź na kolejne stawiane przez nas pytanie: 
czy kobiety potrzebują specjalnych programów, jest twierdząca. Fakt społeczny bycia 
kobietą w sytuacji uchodźstwa jest tym czynnikiem, który rozstrzyga pozytywnie 
odpowiedź na owo pytanie, w tym w kontekście projektu, w jakim brałyśmy udział, 
pomimo pewnej deklaratywności ze strony jego tureckiego lidera.

Z pewnością, aby owej deklaratywności było mniej, a więcej dobrych i skutecznych 
praktyk inkluzyjnych wobec uchodźczyń (praktyk zarazem obniżających próg dystansu 
osób przyjmujących), modele integracji proponowane przez państwa przyjmujące 
i stosowane przez UE powinny uwzględniać perspektywę genderową. Jednym z celów 
owych programów powinno być również wnikliwe naukowe rozpoznanie sytuacji 
uchodźczyń w konkretnym społeczeństwie i społeczności, wyodrębnienie ich z grupy 
uciekinierów, migrantów itp. Powinno to polegać na współudziale samych uchodźczyń 
i np. tych organizacji, które im pomagają, w owym badaniu i poznaniu. Z naszego 
tekstu wynikają zatem nie tylko wnioski, lecz także postulaty. Po pierwsze, programy 
integracji powinny być przemodelowane w stronę praktyki społecznego zakotwicze-
nia, odchodząc od paradygmatu adaptacji czy asymilacji. Po drugie, system pomocy 
powinien być elastyczny, nastawiony na potrzeby i zasoby jednostki pod warunkiem, 
że jednostka, jaką jest kobieta – uchodźczyni, w kulturze przyjmującej będzie postrze-
gana poza pryzmatem stereotypów genderowych, co wymaga przepracowania w owej 
kulturze jej własnego stosunku do „własnych” kobiet. 

Warto zauważyć, że uchodźczyń nie należy uznawać tylko za bierne ofiary. 
Polityki integracyjne powinny zmierzać do wzmocnienia ich pozycji i niezależności, 
dostosowując usługi i środki integracyjne, świadczone przez instytucje publiczne 
i organizacje pozarządowe, do szczególnych potrzeb różnych kobiet. Pozwoliłoby to 
stać się im aktywnymi uczestniczkami społeczeństwa przyjmującego. Polityka mająca 
na celu zagwarantowanie ich praw nie może być neutralna płciowo, gdyż w przeciw-
nym razie będzie skazana na niepowodzenie. Płeć nie jest bowiem elementem neu-
tralnym, ale stanowi jeden z głównych wymiarów dyskryminacji, z jaką muszą radzić 
sobie uchodźczynie (Sansonetti 2016: s. 48–49). Podczas jednego ze spotkań tureccy 
koordynatorzy projektu z Gaziantep stwierdzili: „najwyższy czas, abyśmy zrozumieli, 
że problem migracji nie jest problemem do rozwiązania, ale rzeczywistością, którą 
należy zarządzać”.
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Książka Adama Kirpszy Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji 
w Unii Europejskiej została opublikowana w 2016 roku przez wydawnictwo Scholar. 
Składa się ona z sześciu rozdziałów i liczy 454 strony. Książka traktuje o specyfice pro-
cesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej (UE), biorąc pod uwagę uzgodnienia 
formalne i nieformalne oraz odnosząc się do ściśle określonych procedur ustawodaw-
czych. Oprócz charakterystyki poszczególnych etapów procesu decyzyjnego wskazane 
zostały również kwestie dotyczące uzgodnień międzyinstytucjonalnych, w których 
biorą udział: Komisja Europejska (KE), Parlament Europejski (PE) oraz Rada. Autor 
wyraźnie podkreślił, że celem książki (oprócz analizy procesu decyzyjnego w UE)  
jest sformułowanie zaleceń dla PE mających na celu zwiększenie jego skuteczności 
w negocjacjach z Radą. Na tle dostępnych opracowań z zakresu procesu decyzyjnego 
w UE charakteryzowana publikacja wyróżnia się pod tym względem. Nie jest ona ko-
lejnym normatywnym omówieniem przebiegu procesu legislacyjnego. Jest to analiza 
w ujęciu dynamicznym, w której autor wyraźnie postawił sobie wysoko poprzeczkę, 
pragnąc zweryfikować trudne i liczne hipotezy badawcze.

W związku z tym, że tematyka procesu decyzyjnego w UE jest bardzo obszerna, 
autor już we wstępie postawił sobie ściśle określone ramy dotyczące samego przedmio-
tu badawczego. Po pierwsze, przeprowadzona analiza odnosi się jedynie do procesu 
legislacyjnego, efektem którego jest uchwalenie aktów ustawodawczych. Zatem wszel-
kiego rodzaju akty delegowane czy nieustawodawcze nie zostały wzięte pod uwagę. 
Ponadto autor przenalizował jedynie procesy zachodzące w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej oraz konsultacji, pomijając tym samym inne formuły legislacyjne  
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(jak np. procedurę zgody). Warto również zwrócić uwagę, że autor świadomie nie przy-
jął ograniczników czasowych przez co – w jego opinii – przeprowadzone badanie ma 
charakter całościowy i dogłębnie pokazuje przebieg oraz efekty podejmowania decyzji 
w UE. O ile dwa pierwsze założenia są z całą pewnością słuszne, o tyle brak jasno 
określonych cezur czasowych wprowadza duże problemy, jeżeli chodzi o rzetelne zwe-
ryfikowanie przyjętych pytań badawczych (głównie ze względu na specyficzny sposób 
funkcjonowania zarówno samej UE, jak i jej instytucji). Problem ten wyraźnie widać 
na przykładzie rozdziału trzeciego, w którym zaprezentowano porównywanie procedur 
legislacyjnych w niektórych przypadkach, rozpoczynając od roku 1993 (Traktat z Ma-
astrcht), w innych – odwołując się do początku Wspólnot Europejskich. Można byłoby 
przypuszczać, że autor chciał w ten sposób prześledzić zmiany zachodzące w ramach 
wybranych procedur legislacyjnych, niemniej już we wstępie wyraźnie zaznaczono, 
że „jej (red. książki) celem jest dogłębne, całościowe wyjaśnienie przebiegu i efektów 
współczesnego podejmowania decyzji w UE, nie zaś charakterystyka jego ewolucji czy 
funkcjonowania w danym okresie” (s. 10). 

Pierwszy rozdział pracy został poświęcony kwestiom metodologicznym. Autor 
w sposób bardzo wnikliwy i precyzyjny wskazał główne założenia teoretyczne, wyja-
śniając tym samym wiele kwestii definicyjnych z obszaru badań ilościowych. Zapre-
zentowane opracowanie pokazuje dużą swobodę autora, jeżeli chodzi o konstruowanie 
założeń metodologiczno-teoretycznych. Przyjęte hipotezy oraz koncepcje porządkują 
złożoną problematykę, z jaką w niniejszej książce mierzy się autor. W kolejnym 
rozdziale przedstawiono kilka kwestii. Z jednej strony, autor zarysował obecny stan 
dyskursu teoretycznego nad procesem podejmowania decyzji w UE, z drugiej – przed-
stawił główne założenia konstruktywizmu społecznego jako teorii, która niezwykle 
rzadko jest wykorzystywana do analizy tego zagadnienia. Przedstawione założenia 
teoretyczne analizowane są przez pryzmat zderzenia dwóch spojrzeń: wspomnianego 
już konstruktywizmu społecznego i realizmu. Zabieg ten wpływa bardzo korzystnie 
na całą książkę, ponieważ (na zasadzie kontrastu) pokazuje, jak różnie mogą być wy-
korzystane obydwa podejścia, a tym samym dokonane analizy procesu decyzyjnego 
w UE. Autor w ten sposób udowadnia przydatność konstruktywizmu społecznego 
w studiach europejskich. Kolejnym, bardzo trafnym zabiegiem zastosowanym przez 
autora jest odniesie się w swoich rozważaniach do stylu negocjacji legislacyjnych  
ze szczególnym uwzględnieniem: dystrybucyjnego i integracyjnego targowania się, 
rozwiązywania problemów oraz deliberacji (s. 89).
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W rozdziale trzecim zatytułowanym „Formalny przebieg procesu podejmowania 
decyzji w Unii Europejskiej” autor koncentruje się na przedstawieniu procedur pra-
wodawczych ze szczególnym uwzględnieniem zwykłej procedury ustawodawczej 
oraz jednej ze specjalnych procedur ustawodawczych, jaką jest procedura konsultacji. 
W kolejnych częściach niniejszego rozdziału autor zaprezentował, jak wyglądało stoso-
wanie zwykłej procedury ustawodawczej oraz procedury konsultacji na przestrzeni lat. 
Pewnym mankamentem prowadzonych analiz jest różna cezura czasowa dla poszcze-
gólnych analiz – dla jednych porównań autor przyjmuje rok 1993 jako początek swoich 
rozważań, w innych – rok 1999 czy nawet 1957. Niemniej, jednym z najciekawszych 
wniosków płynących z przeprowadzonego badania jest konkluzja, że Rada oraz PE 
starały się przyjąć jak najwięcej aktów prawnych w okresie poprzedzającym rozsze-
rzenie UE (co bardzo dobrze widać na podstawie danych sprzed dużego rozszerzenia 
w 2004 roku), z kolei aktywność legislacyjna znacznie spadła w pierwszym okresie 
po rozszerzeniu (s. 169). Oprócz kwestii związanych z „komparatystyką legislacyj-
ną” zostały również pokazane analizy zapisów zawartych w traktach przewidujących 
zastosowanie określonej procedury ustawodawczej, a także rodzaje aktów prawnych 
oraz ich form w podziale na lata oraz sposób ich uchwalenia. Rozdział ten stanowi 
bardzo dużą wartość dodaną do stanu badań w literaturze polskojęzycznej. Jedynym 
mankamentem jest wspominany brak ujednolicenia chronologii w cezurach czasowych 
dla poszczególnych części przeprowadzonej analizy. 

Rozdział czwarty stanowi niewątpliwie najciekawszą część niniejszego opracowa-
nia. Charakteryzuje on nieformalny przebieg procesu podejmowania decyzji w UE, 
który niejednokrotnie przesądza o ostatecznym kształcie przyjmowanych aktów praw-
nych. Autor skupia się w tej części na przedstawieniu sposobu funkcjonowania i roli 
tzw. trilogów, czyli organizowanych przez PE, Radę oraz KE nieformalnych rozmów 
(na etapie pierwszego i drugiego czytania), mających na celu wypracowanie kompro-
misu, który następnie zostanie sformalizowany w ramach danej procedury ustawo-
dawczej. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie dodatkowych, pomocniczych 
hipotez. W efekcie sformułowano kilka dodatkowych czynników mających wpływ  
na zmianę przebiegu procesu legislacyjnego w UE. Autor wyjaśnił także istotę wczes-
nych nieformalnych porozumień legislacyjnych, porozumień pakietowych, przyjmując 
określone hipotezy, które następie zostały poddane weryfikacji. Przyjęcie takiej koncep-
cji monografii decyduje o całościowym jej odbiorze przez czytelnika, ponieważ każdy 
z kolejnych rozdziałów, tj. rozdział trzeci, czwarty, piąty oraz szósty, może stanowić  
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de facto osobne opracowanie. W każdej z tych części zweryfikowano dodatkowe hi-
potezy pomocnicze, co pokazuje wnikliwość przeprowadzonej analizy, niemniej wiele 
dodatkowych, bardziej szczegółowych pytań wpływa również na rozmycie głównego 
celu książki, jakim miało być przedstawienie współczesnego procesu decyzyjnego 
w UE oraz – jak zaznaczył we wstępie autor książki – „sformułowanie rekomendacji 
dla PE, jak powinien negocjować z Radą, aby zwiększyć skuteczność swoich popra-
wek” (s. 9).

W rozdziale piątym autor przedstawił analizę czynników, które wpływają na 
prawdopodobieństwo uwzględnienia poprawek zgłoszonych przez PE w ramach 
zwykłej procedury ustawodawczej. Ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że poprawki  
te mają „istotnie modyfikować projekt legislacyjny”. Badanie zostało przeprowadzone 
z uwzględnieniem metod jakościowych, tj. korelacja i regresja logistyczna. Ponadto 
autor stworzył model umożliwiający przewidywanie rezultatów przyszłych negocjacji 
legislacyjnych w UE. Na uwagę zasługują rekomendacje (sformułowane w podsu-
mowaniu niniejszego rozdziału) dla PE, który – zdaniem autora – chcąc zwiększyć 
skuteczność zgłaszanych przez siebie poprawek, powinien m.in. zadbać o zwiększenie 
roli trilogów, łączyć kilka projektów w pakiet oraz formułować swoje postulaty tak, 
aby uzyskać wsparcie Komisji. 

W rozdziale szóstym analogicznie do poprzedniej części zaprezentowano czynniki 
sprzyjające lub hamujące uwzględnienia poprawek zgłoszonych przez PE, skupiając się 
tym razem na procedurze konsultacji. Autor również w tej części wskazał kwestie, które 
z punktu widzenia PE jako uczestnika (specjalnej procedury ustawodawczej) konsulta-
cji są ważne dla przyjęcia jego poprawek. Zaprezentowane podsumowanie pokazuje,  
że tak jak w przypadku zwykłej procedury ustawodawczej, PE powinien m.in. skupić 
się na trilogach, uzyskaniu poparcia KE, a także kreowaniu takich rozwiązań, które będą 
zapewniały możliwość prowadzenia negocjacji legislacyjnych w najlepszym dla niego 
czasie, tj. każdorazowo w okresie sześciu ostatnich miesięcy jego kadencji (s. 399).

Podsumowując należy zaznaczyć, że książka porusza bardzo ważny i aktualny 
temat negocjacji, a ściślej rzecz ujmując, procesu podejmowania decyzji przez unijne 
instytucje. Badania przeprowadzone przez autora odpowiadają na wiele pytań doty-
czących samego procesu legislacyjnego, jak również roli poszczególnych podmiotów, 
które biorą w nim udział. W związku z bardzo zręcznym zabiegiem autora, niniejsza 
publikacja może również stanowić źródło wiedzy na temat zarówno teoretyczno-me-
todologicznych założeń konstruktywizmu społecznego, jak i realizmu. Praca stanowi 
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wnikliwą analizę formalnego oraz nieformalnego przebiegu procesu podejmowania 
decyzji. Wskazano również na rolę PE oraz Rady (pośrednio) jako dwóch, głównych 
aktorów w procesie podejmowania decyzji na szczeblu UE. 
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internetowej pisma. Po przyjęciu do druku, autor podpisuje z wydawcą umowę 
o udzieleniu licencji.

Wymogi formalne:

1) W kwartalniku publikowane są teksty o objętości od 0,5 do 1 arkusza wydawnicze-
go (około 20 000 – 40 000 znaków ze spacjami, wliczając przypisy i streszczenia). 

2) Tekst musi zawierać tytuł i abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości 
maksymalnie ½ strony każdy i słowa kluczowe (maksymalnie 7). W tekście 
można stosować śródtytuły.

3) Pliki z artykułami należy przesyłać do redakcji w pliku w formacie doc lub 
docx.



4) Szczegółowy opis procedury recenzowania dostępny jest na stronie interneto-
wej pisma.

Informacje dodatkowe

1) Maszynopis przesłany do Redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny,  
do którego Autor dysponuje pełnią praw. W przypadku wcześniejszej publi-
kacji tekstu Autor musi opatrzyć tekst stosownym przypisem, zawierającym 
informacje o miejscu i czasie publikacji.

2) Teksty pozytywnie ocenione przez Redakcję podlegają recenzji wydawniczej 
na zasadach obowiązujących czasopisma naukowe. Szczegółowy opis proce-
dury recenzowania dostępny na stronie internetowej czasopisma.

3) Redakcja przekazuje Autorowi informacje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.
4) Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów.  

Po opracowaniu redakcyjnym tekst jest przesyłany autorowi do akceptacji. 
5) Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, jeśli nie były wcześniej zamówione.
6) Artykuły publikowane w czasopiśmie są sprawdzane pod względem oryginal-

ności dzieła. Wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą 
przez Redakcję ujawniane, a informacje o nich przekazywane instytucjom 
zatrudniającym Autora i towarzystwom naukowym.


