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I. WPROWAdzENIE

obok rady nordyckiej, nordycka rada ministrów jest drugą naj-
większą organizacją współpracy państw Północy. nordycka rada 
ministrów jest multilateralnym forum współpracy i integracji regio-
nalnej państw nordyckich. Procesy integracyjno-kooperacyjne na te-
renie skandynawii mają niezmiernie bogatą tradycję sięgająca okresu 
średniowiecza. Po przez stulecia procesom tym sprzyjało: położenie 
geograficzne, wspólnota etniczno-kulturowa, wspólnota religijno-
wy zna niowa, podobieństwo języków umożliwiające stosunkowo 
swobodną komunikację oraz czynniki: historyczno-społeczny oraz 
polityczno-ekonomiczny1. dodatkowym czynnikiem integrującym 
i umożliwiającym współpracę była występująca w społeczeństwach 
skandynawskich ponadnarodowa świadomość życia w regionalnej 
wspólnocie. owo poczucie regionalnej wspólnoty, wspólne idee so-
lidarności społecznej oraz podobieństwo procesów społecznych jak 
również zbieżność struktur organizacyjno-ustrojowych oraz prawno-
państwowych sprzyjało współpracy i integracji w regionie2. Kolejnym 

1 j. nowiaK, Współpraca nordycka – wzór dobrej polityki, Poznań 2001, s. 33.
2 B. PiotrowSKi, Integracja Skandynawii – od Rady Nordyckiej do Wspólnoty 

europejskiej, Poznań 2006, s. 5.
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istotnym czynnikiem spajającym oraz scalającym państwa nordyckie 
było poczucie jedności skandynawii, rozumiane jako wspólnota wy-
znawanych wartości. 

w miarę rozwoju współpracy i integracji państw nordyckich zaczęto 
dostrzegać brak funkcjonowania na szczeblu rządowym organizacji ko-
ordynującej całokształt procesów integracyjno-kooperacyjnych. Brak 
organizacji na szczeblu rządowym koordynującej rozwój procesów in-
tegracyjnych i kooperacyjnych uniemożliwiał dalsze zacieśnienie i in-
tensyfikowanie współpracy. dodatkowo w obliczu niepowodzenia na 
początku lat 70. dwudziestego stulecia na gruncie powołania ogólnonor-
dyckiej organizacji działającej na płaszczyźnie ekonomiczno-gospodar-
czej nordeK (Organization of Nordic Economic Cooperation) oraz 
w związku z wystąpieniem rozbieżności odnośnie stanowisk w kwestii 
członkostwa w ewg wyraźnie zarysowała się konieczność współpra-
cy pomiędzy krajami nordyckimi na najwyższym szczeblu – szczeblu 
rządowym. współpraca na szczeblu parlamentarnym w ramach rady 
nordyckiej wymagała uzupełnienia poprzez zaangażowanie członków 
rządów krajów członkowskich. w tej sytuacji na wspólnym posiedze-
niu Prezydium rady nordyckiej i premierów państw członkowskich  
8 października 1967 roku w reykjaviku postanowiono powołać nordycki 
Komitet organizacyjny, mający na celu dokonanie przeglądu działal-
ności rady nordyckiej. dodatkowym zadaniem Komitetu miało być 
zaproponowanie ewentualnych ulepszeń oraz poprawek w systemie or-
ganizacyjnym rady. Podczas kolejnego posiedzenia Prezydium rady 
nordyckiej i premierów państw członkowskich 4 listopada 1969 roku 
w sztokholmie polecono nordyckiemu Komitetowi organizacyjnemu 
przygotowanie projektu przyszłej organizacji rządów państw nordyc-
kich pod nazwą nordycka rada ministrów3. Postulowano, aby przyszła 
organizacja przejęła obowiązki sprawowania nadzoru i koordynacji nad 
współpracą państw nordyckich. Komitet przedstawił projekt powoła-
nia rady ministrów na posiedzeniu 10 grudnia 1969 roku. Projekt ten 
zakładał włączenie odpowiednich postanowień na ten temat do umo-
wy o współpracy między państwami nordyckimi, która określana jest 

3 z. doliwa-KlePacKi, Integracja Europejska, Białystok 2005, s. 778.

[2]
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w literaturze przedmiotu jako traktat Helsiński z 23 marca 1962 roku. 
ominięto w ten sposób proces zawierania odrębnej umowy o utworze-
niu nordyckiej rady ministrów. 

dnia 13 lutego 1971 roku rządy wszystkich państw członkow-
skich rady nordyckiej podpisały dokument wprowadzający popraw-
ki do traktatu Helsińskiego, zawierający postanowienia o powołaniu 
nowej organizacji – nordyckiej rady ministrów. Układ o powoła-
niu nordyckiej rady ministrów został zawarty 1 lipca 1971 roku. 
członkami tego układu byli sygnatariusze rady nordyckiej: dania, 
finlandia, szwecja, norwegia oraz islandia. Powstała organizacja za-
częła pełnić funkcję organu kooperacyjnego rządów krajów nordyc-
kich. Powołanie organizacji nordyckiej rady ministrów umożliwiło 
współpracę państw nordyckich na najwyższym rangą poziomie – na 
poziomie rządowym4. organizacja włączyła się w szereg inicjatyw  
i projektów integracyjno-kooperacyjnych w regionie, uzupełniając 
działalność rady nordyckiej. 

I. stRUktURA ORgANIzACYjNA NORdYCkIEj RAdY MINIstRÓW

organizacja nordyckiej rady ministrów składa się faktycznie z rady 
tworzonej przez ministrów ds. współpracy nordyckiej krajów człon-
kowskich oraz wielu rad ministerialnych specjalizujących się w kon-
kretnych dziedzinach współpracy. Poszczególne rady ministerialne 
zajmują się wieloma dziedzinami współpracy i integracji, prowadzą 
min.: politykę rynku pracy, politykę regionalną, politykę gospodarczą, 
politykę energetyczną oraz politykę fiskalną. Ponadto poszczególne 
rady ministerialne zajmują się kwestiami: ujednolicenia ustawodaw-
stwa państw nordyckich, edukacją i szkolnictwem, badaniami nauko-
wymi, ochroną środowiska, kwestią równouprawnienia, kwestią opieki 
zdrowotnej oraz ubezpieczeniami społecznymi. istnieje również wy-
specjalizowana rada ministerialna zajmująca się kwestiami rolnictwa, 
rybołówstwa oraz leśnictwa. rady ministerialne obradują kilkukrotnie 

4 K. linhart, Internationales Einheitsrecht und einheitliche Auslegung, julius-
maximilains-Universität, würzburg 2003, s. 113.

[3]
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w ciągu roku. w obradach rad ministerialnych biorą udział również 
Komitety wyższych Urzędników. 

organem statutowym rady jest sesja, na którą zbierają się przedsta-
wiciele krajów członkowskich. nordycka rada ministrów zbiera się 
w rożnym składzie, w zależności od poruszanej na sesjach tematyki. 
rada nie ma stałego składu a struktura personalna sesji możliwa jest 
aż w 20 wariantach. sesja rady zbiera się najczęściej na szczeblu mi-
nistrów branżowych. jednakże największe znaczenie mają posiedzenia 
sesji na szczeblu ministrów do spraw współpracy nordyckiej. Każde 
państwo członkowskie ma w radzie jeden głos a przy wszystkich gło-
sowaniach musi być zachowane kworum. Podejmowane uchwały z wy-
łączeniem spraw proceduralnych wymagają jednomyślności. Uchwały 
sesji są wiążące dla państw członkowskich, mają więc charakter decy-
zji wiążących w odróżnieniu od uchwał podejmowanych przez radą 
nordycką. jednakże gdy w danym państwie zgodnie z postanowie-
niem konstytucji, prawomocność podjętej uchwały uzależniona jest od 
uprzedniego jej zatwierdzenia przez parlament narodowy danego kra-
ju, uchwały rady wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu podjętej 
uchwały przez parlament danego państwa. sytuacja taka ma miejsce, 
gdy decyzje dotyczą kwestii objętych wyłączną kompetencją krajową5. 
Podejmowane uchwały mogą mieć formę porozumień, konwencji oraz 
rezolucji. w roku odbywa się około 7-10 sesji rady.

stałym organem pomocniczym jest Komitet zastępców ministrów 
odpowiedzialny za przygotowywanie materiałów na posiedzenia sesji 
nordyckiej rady ministrów. Komitet ten składa się z zastępców mi-
nistrów odpowiedzialnych za rozwój współpracy i integracji nordyc-
kiej. Ponadto istnieje również Komitet wyższych Urzędników dzielący 
się na liczne komitety do spraw współpracy we wszystkich istot-
nych dziedzinach kooperacji i integracji. do komitetów tych należą 
przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, głównie urzędni-
cy ministerstw właściwych omawianej przez komitety problematy-
ce. należy wymienić tu między innymi: Komitet ds. Handlu, Komitet  

5 T. sOkOłOWskI, Instytucjonalne i prawne płaszczyzny integracji w Europie, 
warszawa 2001, s. 41.

[4]
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ds. Przemysłu i Polityki energetycznej, Komitet ds. Polityki Legisla-
cyjnej, Komitet ds. Polityki regionalnej, Komitet ds. legislacji, Komitet 
ds. Problemów monetarnych i finansowych, Komitet ds. Budownictwa, 
transportu i Komunikacji, Komitet ds. ochrony Konsumenta, Komitet 
ds. środowiska Pracy, Komitet ds. Polityki socjalnej, Komitet ds. rynku 
Pracy oraz Komitet ds. Kultury i oświaty. Komitety te prowadzą ba-
dania dotyczące dziedzin interesujących nordycką radę ministrów. 
Poza tym jednym z głównych zadań Komitetów jest przygotowywa-
nie uchwał dla rady ministrów jak również zbieranie i przygotowy-
wanie materiałów na posiedzenia sesji. Uchwały zapadają na tych 
samych proceduralnych zasadach co na posiedzeniach sesji rady. 
działalność Komitetów koordynowana jest przez organ pomocni-
czy rady – Komitet zastępców ministrów. nadrzędnym celem pracy  
w Komitetach jest efektywna współpraca w całym regionie, nie za-
wsze jest to łatwe, gdyż urzędnicy będący przedstawicielami państw, 
z jednej strony zobowiązani są do współpracy, celem rozwiązywania 
wspólnych problemów o zasięgu ogólnonordyckim, z drugiej zaś stro-
ny, są zobligowani, jako reprezentacja swoich krajów, do prezentowa-
nia ich punktu widzenia oraz reprezentowania interesów narodowych. 

dodatkowo organem administracyjnym nordyckiej rady ministrów 
jest sekretariat mieszczący się od 1996 roku w Kopenhadze w tym sa-
mym budynku co sekretariat rady nordyckiej. na czele sekretariatu 
stoi sekretarz generalny, posiadający jednego zastępcę.

sekretariat składa się z czterech departamentów: obsługi, administra-
cji, działu kadr oraz działu informacyjnego. Pracownicy sekretariatu 
reprezentują wszystkie kraje członkowskie. działalność sekretariatu 
polega na przygotowywaniu materiałów na sesje plenarne, sporzą-
dzaniu raportów oraz formułowaniu odpowiedzi na pytania rady 
ministrów oraz jej licznych komitetów. obowiązki bieżące związane 
z obsługą nordyckiej rady ministrów i jej codzienną pracą wykonuje 
nordycki Komitet Koordynujący (Nordiska samarbetskommiten)6.

sekretariat administruje również wiele projektów i inicjatyw sub-
wencjonowanych z budżetu nordyckiej rady ministrów. ważnym za-

6 E. armStronG, Parliamentary Systems: Nordic Council, edinburgh 2002, s. 8.

[5]
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daniem sekretariatu jest podejmowanie inicjatyw mających na celu 
promowanie zarówno współpracy i integracji nordyckiej jak i promo-
waniu całego regionu. dodatkowo w st. Petersburgu, tallinie, rydze 
i wilnie mieszczą się nordyckie Biura informacyjne, za których kie-
rowanie odpowiedzialny jest sekretariat. należy również wspom-
nieć o istnieniu sekretariatu ds. stosunków Kulturalnych Krajów 
skandynawskich mieszczącym się w sztokholmie. oficjalnym języka-
mi zarówno sekretariatów jak i rady nordyckiej oraz nordyckiej rady 
ministrów są języki wszystkich państw członkowskich: język duński, 
język norweski, język szwedzki, język fiński oraz język islandzki. 

II. dzIAłAlNOść NORdYCkIEj RAdY MINIstRÓW

działalność nordyckiej rady ministrów obejmuje zarówno pro-
blemy gospodarcze, społeczne, prawne jak i kulturalno-oświatowe. 
głównym celem nordyckiej rady ministrów jest działanie na rzecz 
rozwoju współpracy i integracji krajów nordyckich7. zgodnie z arty-
kułem 55 traktatu Helsińskiego z 1962 roku, rada ministrów może 
podejmować decyzje w sprawach dotyczących dziedzin objętych 
współpracą oraz dotyczących innych umów zawartych między tymi 
państwami. jak wspomniano, dziedziny współpracy koncentrują się na 
sprawach socjalnych, sprawach gospodarczych, sprawach prawnych, 
transporcie i komunikacji, kulturze, sprawach dotyczących ochrony 
środowiska, wspólnego rynku pracy oraz przemysłu.

nordycka rada ministrów ponosi odpowiedzialność za współpracę 
rządów państw nordyckich. instytucja ta odpowiedzialna jest również 
za współpracę pomiędzy radą nordycką a rządami państw człon-
kowskich. nordycka rada ministrów corocznie przedstawia radzie 
nordyckiej sprawozdanie dotyczące rozwoju współpracy i integracji 
państw nordyckich oraz plany ich rozwoju. w sprawozdaniu tym ujęte 
jest również sprawozdanie dotyczące realizacji zaleceń i uchwał rady 
nordyckiej. sprawozdanie i raporty rady ministrów są przedmiotem 
obrad kolejnych sesji. rada nordycka składa radzie ministrów wnio-

7 z. doliwa-KlePacKi, op. cit., s. 779.

[6]
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ski dotyczące budżetu oraz interpelacje. wzajemna relacja obu tych 
organizacji przypomina układ parlament – rząd, jednakże stopień wza-
jemnej zależności jest o wiele mniejszy8. rada ministrów ma na celu 
egzekwowanie uchwał podjętych przez radę nordycką w dziedzi-
nie ochrony środowiska, polepszenia sytuacji w służbie zdrowia oraz 
świadczeń socjalnych. zajmuje się obroną praw konsumenckich, pro-
muje również model życia rodzinnego9.

działalność rady nordyckiej jest wyjątkowo aktywna i bogata. 
stanowi niejako motor napędowy rozwoju współpracy i integracji w re-
gionie nordyckim10. działalność rady doprowadziła do powstania kil-
kudziesięciu rożnych organizacji o zasięgu ogólnonordyckim między 
innymi: nordyckiego Banku inwestycyjnego, nordyckiego funduszu 
Przemysłowego, nordyckiego ośrodka rozwoju Przestrzennego, 
nordyckiej Kooperacji finansowej na rzecz ochrony środowiska11. 
rada ministrów rokrocznie inicjuje podejmowanie wielu programów 
i projektów. w ostatnim dziesięcioleciu działalność nordyckiej rady 
ministrów skoncentrowała się na zagadnieniach dotyczących zapew-
nienia stabilności regionalnej, rozwoju pomocy społecznej oraz pro-
mowaniu przedsięwzięć służących dobrobytowi obywateli krajów 
nordyckich12. ważnym celem nordyckiej rady ministrów jest również 
promowanie oraz praca w celu wzrostu pozycji krajów nordyckich na 
arenie międzynarodowej. Ponadto rada prowadzi i administruje oko-
ło 600 projektów z dziedziny; kultury, ekonomi, ochrony środowiska, 
edukacji oraz badań naukowych. sama organizacja ponosi odpowie-
dzialność za działalność organizacji, projektów i biur działających pod 
jej zwierzchnictwem.

8 R. matera, Integracja ekonomiczna, toruń 2001, s. 63.
9 R. matera, op. cit., s. 62 i n.
10 z. doliwa-KlePacKi, op. cit., s. 779.
11 ogółem funkcjonuje około 300 instytucji i organizacji o zasięgu ogólnonordyckim, 

których celem jest wspieranie i rozwój współpracy i integracji w regionie państw 
nordyckich. 

12 z. doliwa-KlePacKi, op. cit., s. 780.

[7]
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efektem działalności nordyckiej rady ministrów są również umo-
wy międzynarodowe, decyzje dotyczące funkcjonowania oraz finan-
sowania wspólnych programów i projektów podejmowanych przez 
państwa członkowskie13. nordycka rada ministrów przekazuje wy-
tyczne dla ustawodawstwa wewnętrznego, polegające na znacznej 
standaryzacji i unifikacji takich dziedzin prawa jak: prawo finansowe, 
prawo rodzinne, prawo majątkowe, prawo autorskie, procedura cywil-
na oraz procedura karna. nordycka rada ministrów koordynuje tak-
że funkcjonowanie licznych wspólnych dla całego regionu organizacji  
i instytucji współpracy regionalnej. 

ważnym elementem działalności organizacji jest jej zaangażowa-
nie w projekty mające na celu promocje demokracji, wartości demo-
kratycznych oraz praworządności w rosji oraz w krajach bałtyckich. 
około 20% budżetu organizacji przeznaczane jest corocznie na pro-
jekty związane ze współpracą z krajami sąsiadującymi na wscho-
dzie. współpraca z krajami bałtyckimi opiera się na wypracowywaniu 
wspólnych wytycznych oraz dyrektyw dotyczących obszarów obu-
stronnej kooperacji. elementem sprzyjającym współpracy jest rela-
tywna bliskość kulturowa łotwy, estonii i skandynawii. celem owego 
nordycko-bałtyckiego partnerstwa wydaje się być utworzenie dużego 
rynku skupiającego kraje nordyckie i bałtyckie.

Przewodnictwo w radzie nordyckiej jest rotacyjne i jest przekazy-
wane według przyjętej kolejności; szwecja, islandia, dania, finlandia 
oraz norwegia14. ogólna odpowiedzialność za działalność organiza-
cji spoczywa na premierze państwa, które w danym roku przewodni-
czy nordyckiej radzie ministrów. odpowiedzialność za działalność 
rady ministrów ponoszą też ministrowie ds. współpracy nordyckiej 
oraz nordycki Komitet ds. współpracy. 

Budżet nordyckiej rady ministrów wynosi przeciętnie około 800 
milionów koron duńskich. działalność organizacji finansowana jest  
z wkładów poszczególnych państw członkowskich. wkłady te są pro-
porcjonalne do produktu narodowego brutto tych państw. Koszt dzia-

13 A. zYgIEREWICz, Współpraca państw nordyckich, warszawa 2005, s. 7.
14 w roku 2009 krajem przewodniczącym nordyckiej radzie ministrów jest islandia. 

[8]
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łalności nordyckiej rady ministrów ujęty jest w trzech budżetach: 
ogólnym, kulturalnym oraz w nordyckim funduszu Przemysłowym. 
rada ministrów może tworzyć dodatkowe fundusze w celu realiza-
cji poszczególnych przedsięwzięć15. Koszty indywidualne związane  
z funkcjonowaniem sekretariatów narodowych, koszty wyjazdów oraz 
koszty organizacji seminariów i posiedzeń komisji finansowane są ze 
środków poszczególnych delegacji narodowych16. 

iii. PodSumowanie

Powstała w 1971 roku nordycka rada ministrów stanowi nordyc-
kie forum współpracy na szczeblu rządowym. działalność nordyckiej 
rady ministrów rozszerzyła zakres procesów integracyjno – koopera-
cyjnych w regionie skandynawii, tworząc międzyrządową zinstytucjo-
nalizowaną platformę współpracy i integracji. organizacja ta stanowi 
„parasol ochronny” dla relacji i procesów integracyjno-kooperacyj-
nych w regionie17. 

stałym postulatem nordyckiej rady ministrów jest nawiązywa-
nie kontaktów oraz współpracy z innymi organizacjami regionalnymi: 
radą Państw morza Bałtyckiego, radą arktyczną oraz euroarktyczną 
radą morza Barentsa18. duże znaczenie w polityce organizacji wywie-
rają również kraje bałtyckie.

nordycką radę ministrów tworzą ministrowie ds. współpracy nor-
dyckiej oraz członkowie rządów krajów należących do organizacji. 

działalność nordyckiej rady ministrów nie odwołuje się do żad-
nych ponadnarodowych czy ponadpaństwowych instrumentów i me-
chanizmów, jak ma to powszechnie miejsce w innych organizacjach 

15 z. doliwa-KlePacKi, op. cit., s. 781.
16 j. nowiaK, op. cit., s. 117.
17 U. decKer, The Challenges of European Integration for Nordic Cooperation and 

Identity, göttingen 2003/2004, s. 3.
18 K. dosPIAł-bORYsIAk, Państwa nordyckie a Unia Europejska, warszawa 2007, 

s. 151.

[9]
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o charakterze integracyjnym19. współpraca opiera się bowiem na za-
sadzie dobrowolności a jej głównym celem jest osiągnięcie konsen-
susu prowadzącego do uzyskania wspólnego dobra. nordycka rada 
ministrów była od początku swej działalności skoncentrowane na 
kwestiach dotyczących: edukacji, szkolnictwa, wymiany kulturo-
wej, wspierania sztuki i kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, 
rynku pracy oraz tzw. czynnika społecznego. niektóre inicjatywy 
podjęte przez nordycką radą ministrów przyjmują postać rekomen-
dacji dla rady nordyckiej. decyzje i zarządzenia nordyckiej rady 
ministrów muszą być podejmowane jednogłośnie, ponieważ współ-
praca w ramach organizacji ze swej natury jest międzynarodowa a nie 
ponadnarodowa20. niektóre decyzje organizacji wymagają ratyfikacji 
parlamentów państw członkowskich. 

współpraca rządów państw nordyckich w ramach organizacji 
nordyckiej rady ministrów jest przykładem sprawnej międzynaro-
dowej współpracy regionalnej, której filarami jest wspólnota warto-
ści oraz silne poczucie regionalnej przynależności, oparte na licznych 
czynnikach sprzyjających procesom integracyjno-kooperacyjnym. 
organizacja nordyckiej rady ministrów na stałe wpisała się w świa-
domość społeczno-polityczną skandynawów, zapewniając sobie przy 
tym stałą pozycję na mapie organizacji międzynarodowych. 

Organizational Structure and Main Activities  
of the Nordic Council of Ministers

Summary

The aim of the paper is to present basic information concerning 
structure and political activity of The Nordic Council of Ministers. The 
Nordic Council of Ministers was established in 1971 after an attempt at 

19 j. nowiaK, op. cit., s. 119.
20 http://www.norden.org/web/3-1-raad/3-1-5-nmr/uk/index.asp?lang= (oficjalna 

witryna internetowa rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrów).

[10]
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Nordic economic co-operation, the so-called Nordek, which had failed the 
year before. One of the main goals of the Nordic Council of Ministers 
was to maintain Nordic co-operation and integration. Denmark, Finland, 
Iceland, Norway and Sweden have been members of the Nordic Council of 
Ministers since 1971. The autonomous territories of Greenland, the Faroe 
Islands and Åland have also increased their representation and position in 
the Nordic Council of Ministers (the same representation as the member 
states). 

The Nordic Council of Ministers has developed contacts with all of the 
countries in the Baltic Sea Region. Closer co-operation with the Baltic 
States takes the form of rich co-operation on many levels. The Nordic 
Council of Ministers is the forum for Nordic governmental co-operation. 
Issues are prepared and followed up by the various Committees of Senior 
Officials which consist of civil servants from the member countries.

The purpose of inter-governmental and political co-operation in the 
Nordic Council of Ministers is to work toward joint Nordic solutions that 
have positive effects for the citizens of Nordic countries. 

[11]
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