


W dniu 5 września 2014 roku minęło 70 lat od podpisania traktatu pomiędzy rządami Królestwa Belgii, 

Królestwa Niderlandów i Wielkiego Księstwa Luksemburga powołującego Unię Celną krajów nazywanych w skrócie 

Beneluksem. Traktat podpisany został przez trzy rządy znajdujące się na emigracji w Londynie w 1944 roku i mocy 

prawnej nabrał trzy lata później. Co prawda, przestał on obowiązywać w 1960 roku, kiedy to Unia Celna została 

zastąpiona Unią Ekonomiczną Krajów Beneluksu, ale unia gospodarcza i monetarna łącząca Belgię i Luksemburg, 
(1)której historia sięga 1921 roku , wciąż istnieje. Okrągła rocznica powstania Beneluksu stanowi okazję do 

przypomnienia początków tej organizacji oraz historii samego Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jego wieloletni 

premier, Jean-Claude Juncker, został przewodniczącym Komisji Europejskiej i przez nadchodzące lata wpływać 

będzie na kształt Unii Europejskiej, której członkiem od dziesięciu lat jest Polska.

Luksemburg czy Luksemburgia?

Na początek konieczne będzie wyjaśnienie kilku pojęć geograficznych związanych z historią ziem tworzących 

współcześnie znany nam Luksemburg. Nazwą Luksemburgia (fr. Luxembourg, niem., nid. Luxemburg). określamy 

krainę historyczną w południowo-wschodniej Belgii, leżącą częściowo w Walonii, wchodzącej w skład federalnego 

państwa, jakim od 1993 roku jest Królestwo Belgii oraz krainę tworzącą Wielkie Księstwo Luksemburga. 

Powierzchnia historycznej Luksemburgii wynosi ok. 7000 km2, z tego 60% należy obecnie do Królestwa Belgii. 

Zamieszkuje ją około 730 000 osób, w tym 35% część belgijską. Główne miasta prowincji to Luksemburg (miasto), 

Esch-sur-Alzette, Dudelange, Arlon i Bastogne. 

Część Luksemburgii wchodzi w skład Królestwa Belgii i pod tą nazwą stanowi jedną z dziesięciu prowincji tego 

państwa a jej stolicą jest Arlon. Większość obszaru prowincji to górzysty teren Ardenów. Graniczy z Francją, 

państwem Luksemburg oraz prowincjami: Namur i Liege (Belgia). Prowincja zajmuje powierzchnię 4443 km2; 

zamieszkują ją 276.846 osoby (stan na 1 stycznia 2014 r.). Jest największą i zarazem najrzadziej zaludnioną 

prowincją Belgii.

W wyniku podziałów historycznych ziemie wchodzące obecnie w skład Wielkiego Księstwa Luksemburga 

znajdowały się pod rządami królów Francji, Prus, Niderlandów i Belgii. Ostateczny podział Luksemburgii nastąpił w 

1839 roku, w wyniku ustaleń konferencji londyńskiej, kończącej ostatecznie stan wojny pomiędzy Królestwami 

Niderlandów i Belgii, rozpoczętej w 1830 roku walką rewolucyjną o niepodległość tej drugiej. Podział dotychczas 

wspólnego państwa przeprowadzony został wzdłuż granicy etnicznej (językowej). Walońska, francuskojęzyczna 

część Luksemburgii, stanowiąca ponad połowę jej dotychczasowej powierzchni, weszła w skład Belgii. Obszar ten 

nie stanowi przedmiotu poniższej analizy.

Wielkie Księstwo Luksemburga

Wielkie Księstwo Luksemburga (luks.: Grousherzogdem Lëtzebuerg, niem.: Großherzogtum Luxemburg, 

franc.: Grand-Duché de Luxembourg) podzielone jest na 12 kantonów, 5 dystryktów oraz 44 gminy: 1. Kanton 

Capellen (dystrykt Luksemburg), 2. Kanton Clervaux (dystrykt Diekirch), 3. Kanton Diekirch, (dystrykt Diekirch), 4. 

Kanton Echternach, (dystrykt Grevenmacher),  5.Kanton Esch, (dystrykt Luksemburg), 6. Kanton 

Grevenmacher (dystrykt Grevenmacher), 7. Kanton Luksemburg (dystrykt Luksemburg),  8. Kanton 

Mersch (dystrykt Luksemburg), 9. Kanton Redange (dystrykt Diekirch),  10. Kanton Remich (dystrykt 

Grevenmacher), 11. Kanton Vianden (dystrykt Diekirch), 12. Kanton Wiltz (dystrykt Diekirch). 

Wielkie Księstwo Luksemburga to państwo o powierzchni zaledwie 2586 km2 (166 miejsce na 

świecie). Długość jego całkowitej granicy lądowej wynosi 359 km, a granic z sąsiadującymi państwami – 

odpowiednio - z Belgią - 148 km, Francją - 73 km i Niemcami - 138 km. Najwyższy punkt to góra Kneiff 
(2)położona 560 m n.p.m. , najniższy punkt, mierzony względem lustra rzeki Mozeli - 133 m n.p.m. 

Ludność, której liczba wynosi 520,672 obywateli (lipiec 2014) posługuje się oficjalnie trzema językami: 

luksemburskim (od 1984 r.) niemieckim i francuskim. Stolica państwa to miasto Luksemburg. Gęstość 

zaludnienia wynosi 183,45 osób na km2, co daje Luksemburgowi 168 miejsce na świecie. Państwo to 
(3)zamieszkuje ponad 150 narodowości , z czego obcokrajowcy stanowią 44,5% ludności, w tym 86% to 

obywatele Unii Europejskiej. Największą liczbę obcokrajowców stanowią Portugalczycy (16.4%), 

Francuzi (6.6%), Włosi (3.4%) i Belgowie (3.3%). 

Liczbę Polaków szacuje się na około 3500-4000 osób, z których przeszło 2700 osób posiada 

obywatelstwo polskie. Polacy pod względem liczebności wśród innych narodowości zamieszkujących 

Wielki Księstwo Luksemburg zajmują 9 miejsce. Największe skupiska Polonii to miasto Luksemburg, 



Esch-sur-Alzette, rejony Ettelbruck i Diekirch, jak również południowo-zachodnie miejscowości w pobliżu granicy 
(4)francuskiej, na terenach dawnych kopalń, hut i zakładów metalurgicznych .

Pod względem wyznaniowym statystki odnotowują w Luksemburgu 70,4 % chrześcijan (głównie katolicy 

rzymscy), 26,8% ludności deklaruje brak zainteresowania przynależnością religijną, 2,3% stanowią Muzułmanie, a 
(5)0,1% Żydzi .

Nieco historii 

Historycy za moment powstania Luksemburga zgodnie uznają rok 963, kiedy wywodzący się z lokalnego rodu 

Zygfryd I (panował w latach 963-987) kupił od opactwa benedyktyńskiego św. Maksymina w Trewirze castellum 
(6)quod dicitur Lucilinburhuc .  W zasadzie był to niewielki zamek zbudowany na skale nad rzeką Alzette, w 

strategicznym miejscu przy dawnej rzymskiej drodze. Sam Zygfryd jest dziś uznawany za pierwszego hrabiego 

Luksemburga (choć sam nie posługiwał się tym tytułem, używanym przez jego następców od drugiej połowy XI w). 

W wyniku koligacji rodzinnych znaczenie rodu rosło. Córka Zygfryda II (987-998) poślubiła księcia bawarskiego 
(7)Henryka, który jako Henryk II  w 1014 roku został cesarzem, a jego następcy do XIII wieku odgrywali kluczowe role 

w ówczesnej Rzeszy. Na okres rządów Henryka VII (1288-1313), który w 1308 roku został wybrany królem 

niemieckim i cesarzem rzymskim, przypada początek świetności Luksemburczyków w Europie. Na XIV wiek przypada  

Złoty Wiek Luksemburga. Podwaliny pod potęgę rodu Luksemburgów położył Henryk VII. Zapewnił swojemu synowi 

Janowi Ślepemu (1309-1346) tron czeski (1310-1346), a jego córki zostały królowymi Francji i Węgier. Co prawda 

Jan Luksemburski nie zdołał sięgnąć po tron niemiecki po śmierci ojca, ale był jednym z najpotężniejszych władców 
(8)Rzeszy . Zdążył zapewnić swojemu synowi Karolowi objęcie tronu niemieckiego, który aż do 1437 roku, z 

niewielkimi przerwami, pozostawał w rękach Luksemburgów (kolejno na tronie tym zasiadali Karol IV, syn Karola 
(9)Wacław II, a następnie po dziesięcioletniej przerwie jego brat Zygmunt) .

Pozostawione na uboczu wielkiej polityki hrabstwo było często oddawane pod zastaw na konto pobieranych 

pożyczek, a po wygaśnięciu rodu Luksemburgów przechodziło z rąk do rąk. Jan Luksemburski traktował owe ziemie 

jako dostarczyciela gotówki i rekruta. W 1354  roku Karol IV Luksemburski przyjął tytuł książęcy, a dzięki małżeństwu 

poszerzył swoja władzę na Brabancję, Limburgię i Antwerpię. Zmarł bezpotomnie zaś księstwo przeszło we władanie 

jego bratanka, cesarza Wacława IV (1419-1437). 

Elżbieta Luksemburska (lub Elżbieta Zgorzelecka, 1390-1451), jedyna córka Zygmunta Luksemburskiego, w 

posiadaniu której znalazło się Księstwo Luksemburga, postanowiła sprzedać je księciu burgundzkiemu Filipowi III 

Dobremu (1396-1467) za sumę 170 tysięcy florenów i za dożywotnią rentę. Podpisany w tej sprawie w 1441 roku 

traktat z Hesdin spotkał się z protestem Luksemburczyków i wygnaniem Elżbiety.  Filip Dobry, nazwany w źródłach 
(10)luksemburskich  „głównym wierzycielem”  księstwa postanowił wyegzekwować umowę i w 1443 roku zajął je siłą. 

Data ta oznacza początek trwającej niemal 4 stulecia obcej dominacji. Dzieje Księstwa Luksemburga wiążą się odtąd 

z losem ziem nazywanych od XV wieku Niderlandami, a od XVII wieku Niderlandami Południowymi, w których władzę 

sprawowali początkowo Habsburgowie hiszpańscy, a następnie Habsburgowie austriaccy. Na ten temat istnieje w 

(11)języku polskim obszerna literatura . Poniżej zwrócę tylko uwagę na te wydarzenia historyczne, które 
(12)rząd Luksemburga w oficjalnej (skróconej) wersji swoich dziejów uznał za szczególnie istotne .

W wyniku pokoju pirenejskiego, zawartego w 1659 roku między królestwami Francji i Hiszpanii, 

toczącymi walki w wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), południowa część Luksemburga została 

przekazana Francji. Pod rządami Ludwika XIV (1643-1715) wojska francuskie zajęły stolicę księstwa 

(1648 r.) a francuski inżynier Sebastian Vauban (1633-1707) dokonał przebudowy fortecy, nadając jej 

obecny kształt. W 1697 roku traktat w Rijswijk, podpisany między Francją i Hiszpanią, a kończący wojnę 
(13)tej pierwszej z Ligą Augsburską , przekazywał terytorium Luksemburga Hiszpanii. W wyniku wojny o 

sukcesję hiszpańską (1701-1714) stał się on własnością Karola VI Habsburga (1685-1740), ostatniego 

męskiego potomka austriackiej gałęzi tego rodu. Kres rządów austriackich położyła rewolucja 

francuska. Księstwo Luksemburga włączone zostało do Francji jako département, zaś po klęsce 

Napoleona Bonapartego, decyzją kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, już jako Wielkie Księstwo 

Luksemburga, zostało związane unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem Niderlandów. Było ono 

rekompensatą dla króla Willema I w zamian za dziedziczne posiadłości na terenie Niemiec. W 1839 roku, 

w efekcie decyzji konferencji londyńskiej utraciło ono znaczną część terytorium na rzecz nowo 

utworzonego Królestwa Belgii. W 1842 roku Wielkie Księstwo przystąpiło do unii celnej ze Związkiem 

Niemieckim. W związku z klęską Austrii w wojnie z Prusami w 1866 roku i zajęciem fortecy przez wojska 



Ottona von Bismarcka (1815-1898), rok później zawarty został drugi pokój londyński, który określił status Wielkiego 
(14)Księstwa „jako całkowicie niepodległego i na wieczne czasy neutralnego i rozbrojonego” . Luksemburg pozostał w 

unii personalnej z Królestwem Niderlandów. W 1890 roku unia ta wygasła. Było to rezultatem paktu rodu Nassau z 

1783 roku, w wyniku którego dokonano oddzielenia gałęzi holenderskiej od niemieckiej i określono m.in.  wzajemne 
(15)roszczenia względem ziem wchodzących w skład Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji . Przyjęte wówczas 

zasady wypływające z prawa salickiego (tytuły dziedziczone były tylko „po mieczu”, tj. przez potomków płci męskiej), 

spowodowały zmianę położenia księstwa pod koniec XIX wieku. Kiedy w 1890 roku zmarł Willem III, następczynią 

została jego córka – Wilhelmina. Tron Luksemburga przeszedł jednak na Adolfa, głowę rodziny Nassau-Weilburg.

Źródło: J. Łaptos, Historia Luksemburga, w: Historia małych krajów Europy (red. J. Łaptos), Ossolineum, 

Wrocław 2002, s. 240.

 W XX wieku przez Wielkie Księstwo przetoczyły się dwie wojny światowe. Mimo ogłoszonej przez Luksemburg 

neutralności, 2 sierpnia 1914 roku miasto zajęli Niemcy. Kilka dekad później, w wyniku wybuchu drugiej wojny 

światowej, 10 maja 1940 roku Luksemburg został  zajęty przez hitlerowskie Niemcy i wcielony do III Rzeszy, stając 

się częścią tzw. "Wielkich Niemiec". Wielka Księżna Szarlotta udała się na emigrację do Londynu. 

W dniu 20 września 1944 roku kraj został wyzwolony przez wojska amerykańskie i rząd Luksemburga powrócił 

do kraju. Niemniej, jeszcze w grudniu 1944 i styczniu 1945 roku miasto ostrzeliwane było przez Niemców pociskami z 

działa V3 z okolic Lampaden koło Trewiru. W kwietniu 1945 roku, w wyniku zwycięskiej ofensywy w Ardenach, do 
(16)kraju powróciła wielka księżna witana jak bohaterka .

W wyniku hitlerowskiej polityki okupacyjnej 683 Żydów zostało deportowanych do obozów śmierci (przeżyły 

43 osoby). W czasie działań wojennych zginęło 5,700 Luksemburczyków, co stanowiło 2% populacji. 

Około 2,000 Luksemburczyków skazano za kolaborację.  

Beneluks

W konsekwencji strat poniesionych w obu wojnach i klęski polityki neutralności, rząd 

Luksemburga zdecydował włączyć się aktywnie w tworzenie instytucji międzynarodowych, które w 

przyszłości mogłyby zapobiec kolejnym konfliktom. Luksemburg stał się członkiem-założycielem Paktu 

Północnoatlantyckiego (NATO) i Narodów Zjednoczonych (ONZ), Europejskiej Organizacji Współpracy 

Gospodarczej (EOWG), Unii Celnej z Belgią i Holandią (Benelux), Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 

(EWWiS) oraz znalazł się w gronie państw budujących zręby przyszłej Unii Europejskiej. 

Jak wskazywałem we wstępie, 5 września 2014 roku minęło 70 lat od podpisania traktatu między 

rządami Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów i Wielkiego Księstwa Luksemburga powołującego 

Unię Celną Krajów Beneluksu. Traktat wszedł w życie w 1947 roku. Kolejnym etapem było utworzenie 

Międzyparlamentarnej Rady Konsultacyjnej, przekształconej w 1955 roku w Parlament Beneluksu. 

Składał się on z 21 członków holenderskiego parlamentu, 21 członków parlamentów federalnego i 

regionów Belgii oraz 7 członków parlamentu luksemburskiego. Traktat powołujący Unię Ekonomiczną 

Krajów Beneluksu (Benelux Economische Unie/Union Économique Benelux) został podpisany w 1958 



roku i wszedł w życie 2 lata później. Jego celem było umożliwienie wolnego przepływu pracowników, kapitału, usług i 

dóbr w regionie. Obecnie organizacja Beneluksu opiera się na ośmiu filarach: 1.  Komitet Ministrów i ministerialne 

grupy robocze, 2. Międzyparlamentarna Rada Konsultacyjna; 3. Rada Unii Gospodarczej; 4. Komisje i komisje 

nadzwyczajne; 5 Sekretariat Generalny; 6. Usługi wspólnotowe; 7. Kolegium arbitrów; 8. Rada gospodarcza i 

społeczna.

W Komitecie Ministrów oraz Międzyparlamentarnej Radzie Konsultacyjnej zasiadają przedstawiciele 

parlamentów trzech krajów. Od 1968 państwa Unii wprowadziły stałe zinstytucjonalizowane konsultacje w dziedzinie 
(17)polityki zagranicznej. Główna siedziba (sekretariat generalny) znajduje się w Brukseli przy Regentschapsstraat . 

Wspólne prawo nadzoruje i tworzy Komitet Ministrów Beneluksu, jednak nie dotyczy ono wszystkich dziedzin życia w 

zrzeszonych państwach.  

Od 1974 roku w Brukseli ma siedzibę Trybunał Beneluksu. Jego głównym zadaniem jest udzielanie odpowiedzi 

na wnioski o wydanie wykładni interpretacji orzeczeń narodowych sądów najwyższych w sprawach wspólnych dla 

krajów zrzeszonych w Unii Gospodarczej, a także w sprawach ochrony własności intelektualnej.

Od 2010 roku, w wyniku nowego traktatu, Beneluks rozszerzył pole swej działalności na politykę 

zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i politykę zagraniczną. Oficjalna nazwa uległa zmianie na 'Unię 

Beneluksu'. Ponadto 15 października 2012 roku podpisany został protokół wprowadzający niektóre zmiany w 

statucie Trybunału Beneluksu, zaś 25 maja 2014 roku protokół w zakresie nowych form własności intelektualnej.

 

Wielkie Księstwo  - ustrój

Luksemburg jest monarchią konstytucyjną z jednoizbowym parlamentem, nazywanym Izbą Deputowanych 

(luks. Châmber vun Députéirten, franc. Chambre des députés). W jej skład wchodzi 60 deputowanych, wybieranych 

w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Członkowie Izby wybierani są w wyborach bezpośrednich z list 

partyjnych w wielomandatowych okręgach wyborczych. Deputowani nie mogą być jednocześnie członkami rządu, 

stąd też przyjecie propozycji wejścia do rządu wiąże się z rezygnacją z mandatu. Kraj podzielony jest na cztery okręgi 

wyborcze: 1. Południe (Esch-sur-Alzette i Capellen); 2. Centrum (Luksemburg i Mersch); 3. Północ (Diekirch, 

Redange, Wiltz, Clervaux i Vianden) i 4. Wschód (Grevenmacher,  Remich i Echternach). 

Izba Deputowanych obraduje pod kierownictwem przewodniczącego, którego wyłania spośród swoich 

członków (wybiera także wiceprzewodniczącego). Izba zajmuje się uchwalaniem ustaw, co następuje w drodze 

głosowania nad każdym artykułem z osobna, w celu umożliwienia wprowadzania poprawek. Izba posiada także 

prawo do prowadzenia dochodzeń w ważnych sprawach państwowych i kierowania pytań do rządu o wyjaśnienie 

kluczowych kwestii jego polityki, zwłaszcza tych budzących kontrowersje. Każda sesja parlamentu otwierana jest 

przez Wielkiego Księcia, który może również zwołać sesję nadzwyczajną. Ma on taki obowiązek, jeśli zażąda tego 

przynajmniej 1/3 członków Izby. Monarcha może również rozwiązać parlament, ale nowe wybory musi zarządzić w 

ciągu 3 miesięcy. Parlament może zmienić konstytucję, choć procedura jest dość skomplikowana. Żadna zmiana 

konstytucji nie może zostać wprowadzona w czasie trwania regencji.

Budynkiem parlamentu jest Hotel de la Chambre przy placu Krautmaart w dzielnicy Ville Haute. 

Budynek został zaprojektowany przez Antoine Hartmana w latach 1858-1860 w mieszance stylów 

łączącej styl neogotycki, neorenesansowy oraz neoklasyczny, jako budynek dobudowany do pałacu 

Wielkiego Księcia Luksemburga.

 Ostatnie wybory parlamentarne odbyły się w październiku 2013 roku. Udział w głosowaniu jest 

obowiązkowy, pod karą grzywny. Bierne prawo wyborcze w Luksemburgu przysługuje każdemu 

obywatelowi, który ukończył 18 lat, posiada pełnię praw obywatelskich i jest rezydentem Wielkiego 

Księstwa. Konstytucja zapewnia deputowanym immunitet parlamentarny, ograniczony jednakże 

pewnymi warunkami. Wybory odbywają się w stałym terminie w pierwszą niedzielę czerwca (następne 

odbędą się w 2018 roku).

Organem doradczym jest Rada Stanu (fr. Conseil d'État). Owo ciało doradcze, składa się z 21 

członków będących zwykłymi obywatelami, mianowanymi przez Wielkiego Księcia. Jej rolą jest 

doradzanie parlamentowi w procesie legislacyjnym. Służba w Radzie kończy się po 15 latach lub też 

jeżeli dana osoba ukończy 72 lata.

Wielki Książę Luksemburga – Henri

Głową państwa jest Wielki Książę Henryk, właściwie: Henri Albért Gabriel Félix Marie Guillaume 



(ur. 6 kwietnia 1955 roku w Berzdorf), syn wielkiego księcia Jana i księżniczki belgijskiej - Józefiny Charlotty Koburg 

(siostry królów Belgii Baldwina I oraz Alberta II). Ukończył studia w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie w 

Genewie, otrzymał kilka honorowych doktoratów uczelni z całego świata. Uczęszczał do Royal Military Academy w 

Sandhurst.  Jest działaczem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz patronem wielu krajowych organizacji 

sportowych, m.in. Federacji Pływania i Ratownictwa Wodnego Luksemburga, Federacji Sportów Zimowych 

Luksemburga, Federacji Sportowców Niepełnosprawnych Luksemburga oraz Federacji Sportów Kolarskich 
(18)Luksemburga. Wstąpił na tron Luksemburga po abdykacji ojca 7 października 2000 roku .  

Choć pełni głównie funkcje reprezentacyjne, Wielki Książę posiada uprawnienia do powoływania rządu i 

premiera oraz rozwiązywania parlamentu. Do niedawna żadna ustawa nie miała mocy prawnej, jeśli nie została 

zatwierdzona przez obie instytucje. Rolą Wielkiego Księcia było każdorazowe podpisanie i ogłoszenie w formie 

edyktu aktu przyjętego przez Izbę Deputowanych. Wielki Książę w marcu 2008 zawetował ustawę o eutanazji, 

przyjętą wcześniej przez parlament. Następnie jego władzę zawieszono na pewien czas (ustawę podpisał 

przewodniczący Izby), a Wielki Książę wywołał dyskusję na temat swych uprawnień wobec decyzji parlamentu, która 

zakończyła się ograniczeniem jego praw. W marcu 2009 roku weszła w życie ustawa zmieniająca art. 34 konstytucji i 

od tej pory Wielki Książę nie zatwierdza już ustaw, a tylko je ogłasza (promulguje). Posiada także prawo łaski, które 

nie obejmuje jednak wyroków skazujących członków rządu. Książę mianuje najważniejszych urzędników 

państwowych oraz nadaje obywatelstwo. Może akredytować ambasadorów. Jest dowódcą armii luksemburskiej w 

randze generała oraz ma honorową rangę majora w brytyjskim Regimencie Spadochronowym. 

Wielki Książę jest symbolem jedności państwa oraz jego niepodległości. Monarcha podpisuje ustawy 

uchwalone przez Izbę Deputowanych i musi ustosunkować się do każdego aktu prawnego w ciągu trzech miesięcy. 

Konstytucja zapewnia Wielkiemu Księciu nietykalność osobistą i zwalnia go z odpowiedzialności prawnej. W dniu 14 

lutego 1981 r. Wielki Książę Henri poślubił w Luksemburgu Marię Teresę Mestre (ur. 22 marca 1956 roku w Hawanie, 

stolicy Kuby). Z tego małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci.

Rząd i premier

Władzę wykonawczą pełni desygnowany przez Wielkiego Księcia premier, kierujący pracami rządu. Na scenie 

politycznej Luksemburga decydującą rolę odgrywa 7 partii.

Źródło: http://www.gouvernement.lu/1719293/partis-politiques

       W wyniku wyborów z 20 października 2013 roku partie te uzyskały następujący procent głosów: 

CSV - 33.7%, LSAP – 20.3%, DP - 18.3%, Zieloni – 10.1%,  ADR – 6.6%, Lewica – 4.5% i pozostałe  

6.1% głosów. W  60-osobowej Izbie CSV uzyskała 23 miejsca, LSAP - 13, DP 13, Zieloni - 6, ADR – 3 a 

Lewica – 2. 

       Pracami rządu kieruje premier (do 1989 roku używano określenia "przewodniczący rządu"). Na 

stanowisko premiera Wielki Książę powołuje lidera partii, która zwyciężyła w wyborach 

parlamentarnych. Członkowie rządu są odpowiedzialni przed  parlamentem. Rząd musi zostać 

zaakceptowany przez parlament, poprzez udzielenie mu wotum zaufania.



        Premierem został 4 grudnia 2013 roku Xavier Bettel (ur. 3 marca 1973 r. w Luksemburgu), luksemburski polityk, 

prawnik, samorządowiec, deputowany krajowy, burmistrz Luksemburga, przewodniczący Partii Demokratycznej. W 

skład rządu, składającego się z 14 ministrów, w tym 4 kobiet, weszli przedstawiciele 3 partii koalicyjnych - DP, LSAP i 

Zielonych

Źródło: http://www.gouvernement.lu/3596522/20140328-

Luksemburg a Unia Europejska 

       W latach 1952-1967 w mieście Luksemburg siedzibę swoją miała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). 

Początkowo to na terenie Luksemburga miały mieścić się wszystkie instytucje Wspólnoty, W wyniku obaw o utratę 

tożsamości Wielkiego Księstwa z powodu napływu dużej liczby obcokrajowców, Luksemburg stał się siedzibą jedynie 

kilku instytucji europejskich, zaś centrum nowej Europy przeniosło się do Brukseli. Obecnie na terenie 

miasta Luksemburg siedzibę mają Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy 

(Rewidentów Księgowych), Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) i 

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej oraz Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich. 

Obecnie Luksemburg dysponuje 6 miejscami w Parlamencie Europejskim, w Komitecie 

Ekonomiczno – Społecznym i w Komitecie Regionów oraz 4 głosami ważonymi w Radzie Unii 

Europejskiej (system nicejski). Wielkie Księstwo Luksemburga 11 razy przewodniczyło Unii na różnych 
(19)etapach jej rozwoju. Kolejną prezydencję sprawowało będzie w 2015 roku . 

Luksemburg posiada dwa Euroregiony: EuRegio SaarLorLuxRhin (Saar-Lorraine-Luxembourg-

Rhin) wspólnie z Niemcami i Francją oraz Grossregion SaarLorLux - Rheinland-Pfalz – Wallonien 

(Benelux-Middengebied Euroregion) wspólnie z Niemcami, Belgią i Francją.

W Komisji Europejskiej Luksemburg reprezentuje obecnie Martine Reicherts, ur. w 1957 roku 

luksemburska prawniczka, urzędniczka europejska, była dyrektor generalny Urzędu Publikacji Unii 
(20)Europejskiej, komisarz europejski ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa . 



Jean-Claude Juncker

Osobą, która odciśnie piętno na Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker (ur. w 1954 roku) luksemburski 
(21)polityk i prawnik . Z ramienia Chrześcijańsko-Społecznej Partii Ludowej (CSV) w dniu 20 stycznia 1995 roku stanął 

on na czele luksemburskiego rządu, sformowanego w koalicji z Luksemburską Socjalistyczną Partią Robotniczą 

(LSAP) i był jednocześnie ministrem finansów oraz pracy i zatrudnienia. Po zwycięstwie CSV w 1999 roku ponownie 

stanął na czele gabinetu (zachowując tekę ministra finansów), tym razem współtworzonego z Partią Demokratyczną. 

W 2004 roku, w efekcie słabego wyniku wyborczego demokratów, odnowił koalicję z socjalistami i po raz trzeci objął 

urząd premiera wraz z resortem finansów.  W wyborach 2009 roku CSV odnotowała najlepszy wynik od 45 lat, a 

Jean-Claude Juncker po raz czwarty został premierem, przejmując też ministerstwo skarbu. 

W dniu 11 lipca 2013 roku Juncker złożył rezygnację z funkcji premiera na skutek utraty poparcia ze strony 

koalicyjnych socjalistów, w związku z ujawnionym w raporcie parlamentarnym skandalem korupcyjnym w służbach 

specjalnych i brakiem, w ocenie socjalistów, wyciągnięcia przez premiera konsekwencji wobec odpowiedzialnych 

osób. Juncker pozostał na czele rządu, rozpisując jednak przedterminowe wybory, w których CSV ponownie odniosła 

zwycięstwo. Pomimo wygranej chadeków, partia znalazła się w opozycji. Nową koalicję zawiązali demokraci, 

socjaliści i zieloni. 4 grudnia 2013 nowym premierem został Xavier Bettel.

7 marca 2014 roku Jean-Claude Juncker na kongresie Europejskiej Partii Ludowej (European People's Party, EPP) 

został oficjalnym kandydatem na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. 27 czerwca 2014 został 

nominowany do objęcia tego stanowiska, a 15 lipca 2014 Parlament Europejski wybrał go na ten urząd. 

Oficjalnie sprawowanie urzędu Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker rozpoczął 1 grudnia 

2014 roku. 

Przypisy:

1) W 1921 r. podpisana została Unia Ekonomiczna Belgo-Luksemburska (Union économique belgo-
luxembourgeoise, UEBL), która trwać miała 50 lat. Convention for the establishment of an Economic Union 
between the two countries, signed at Brussels, July 25, 1921 [1922] LNTSer 58; 9 LNTS 223,  

2) Jest o 1 m wyższy niż Buurgplaatz, zob.: ACT (Administration du Cadastre et de la Topographie) Regional 

Map R1 Clervaux - Huldange 1:20000, edycja 2003.

3) http://www.luxembourg.public.lu/en/luxembourg-glance/facts-figures/index.html

4) h t t p : / / w w w . l u x e m b o u r g . p u b l i c . l u / e n / f r ;  

http://www.msz.gov.pl/pl/p/luksemburg_lu_a_pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_luksemburgu/polac

y_w_luksemburgu/ 

5) Global Religious Landscape, Pew Research Center 2010,  http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-

religious-composition-by-country-in-percentages/

6) J. Łaptos, Historia Luksemburga, w: Historia małych krajów Europy (red. J. Łaptos), 

Ossolineum, Wrocław 2002, s. 153; http://www.luxembourg.public.lu/en/luxembourg-

glance/history-culture/historical-abstract/index.html.

7) Henryk II Święty (niem.: Heinrich II. der Heilige, 973/978 – 1024) książę Bawarii (jako Henryk 
IV), król Niemiec od 1002 roku, król Włoch od 1004 roku, Święty Cesarz Rzymski od 1014 r. 
Kanonizowany przez Kościół katolicki w 1146 roku. Syn księcia Bawarii Henryka Kłótnika. 
Żonaty z Kunegundą Luksemburską, nie miał dzieci. Na Henryku II skończyła się męska linia 
dynastii Ludolfingów.

8) Określenie zbiorcze stosowane dla zaznaczenia jedności autonomicznych niemieckich 

regionów lub państw.

9) Szczegóły zob.: J. Łaptos, Historia Luksemburga…, s. 161 i n. oraz wykaz hrabiów i książąt 

luksemburskich, s. 240. 

10) http://www.luxembourg.public.lu/en/luxembourg-glance/history-culture/historical-

abstract/index.html.

11) Zob. M. Bogucka, J. Balicki, Historia Holandii, Ossolineum, Wrocław 1989; J. Łaptos, Historia 

Belgii, Ossolineum-Bellona, Wrocław-Warszawa 1995. 

12) http://www.luxembourg.public.lu/en/luxembourg-glance/history-culture/historical-



abstract/index.html.

13)Wojna Francji z Ligą Augsburską (1689-1697) zwana była także wojną dziewięcioletnią, wojną o Palatynat 

albo wojną palatynacką. Doprowadziły do niej konflikty, które powstały w wyniku ingerencji Ludwika XIV w 

politykę Rzeszy (historyczne określenie państwa niemieckiego.

14) T o t a l l y  i n d e p e n d e n t  a n d  ' p e r p e t u a l l y  n e u t r a l  a n d  d i s a r m e d ' ,   

http://www.luxembourg.public.lu/en/luxembourg-glance/history-culture/historical-abstract/index.html.

15) Istniały wówczas cztery odłamy rodu wywodzącego się z niemieckiego Domu  Nassau, początkowo 

hrabstwa a następnie księstwa: Nassau-Dietz lub Oranje-Nassau-Dietz, Nassau-Weilburg, Nassau-

Saarbrücken i Nassau-Usingen. Funkcja namiestnika (stadhoudera) nie była dziedziczna a suwerenem 

Republiki były Stany Generalne.

16) http://www.luxembourg.public.lu/en/luxembourg-glance/history-culture/historical-abstract/index.html.

17) http://www.benelux.int/nl/

18)Następca tronu książę Guillaume/Wilhelm (najstarszy syn monarchy, ur. 11 listopada 1981 r.)

19) Prezydencje Luksemburga: 1960,1963,1966,1969,1972,1975, 1980,1985,1991,1997 i 2005.

20) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reicherts/about/portfolio/index_en.htm

21) http://juncker.epp.eu/who-jean-claude-juncker
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