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Wstęp 

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Kró-

lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 

Europejskiej i Europejskiej oraz ze Wspólnoty 

Energii Atomowej (dalej: Brexit), uzgodniona 17 

października 2019 r., weszła w życie 1 lutego na-

stępnego roku. Zawiera ona 185 artykułów oraz 

odrębne protokoły dotyczące Gibraltaru, Cypru i 

Irlandii Północnej z załącznikami1. Wynikają one ze 

statusu specjalnego tych trzech terytoriów w obrę-

bie Zjednoczonego Królestwa i wspólnej granicy z 

państwami wchodzącymi w skład Unii Europej-

skiej. Ze względu na wyjątkowość każdego z tych 

rozwiązań poniższy tekst w formie skrótowej omó-

wi najważniejsze postanowienia Protokołów, ich 

kontekst polityczny oraz skutki dla tych terytoriów. 

 

Gibraltar 

Gibraltar to brytyjskie terytorium zamorskie 

leżące na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyj-

 
1 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europej-

skiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dok. C 384 I/01), opubl. 

12.11.2019 PL, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

con-

tent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=PL 
(dostęp 5.12.2021 r.),  (dalej: Dziennik Urzędowy Unii Euro-

pejskiej). 

skiego. Ma powierzchnię 6.55 km² i 33 691 miesz-

kańców2. Od wylądowania w 711 r. na plaży Gi-

braltaru berberyjskich wojsk Hiszpania na prawie 

siedem wieków znalazła się w rękach arabskich3. W 

wyniku bezdzietnej śmierci Karola II w latach 

1701-1714 przetoczyła się przez Europę tzw. wojna 

o sukcesję hiszpańską. „Traktat o Pokoju i Przyjaź-

ni”4 z lipca 1713 r., podpisany przez Królestwo 

Wielkiej Brytanii oraz Królestwo Hiszpanii, uczynił 

Gibraltar wieczystą kolonią Wielkiej Brytanii. 

Dziesiąty artykuł Traktatu mówi o tym, że Koronie 

Hiszpańskiej przysługiwać będzie prawo pierwoku-

pu, jeśli Korona Brytyjska zdecyduje się zrzec swo-

jej suwerenności nad tym terytorium5.   

Królestwo Hiszpanii nie pogodziło się z 

utratą Gibraltaru i w kolejnych wiekach podejmo-

wało wysiłki jego odzyskania. Ze względu na stra-

tegiczne znaczenie półwyspu i toczące się w tym 

 
2 Dane za 2021 r., Worldometer, https // 
www.findeasy.in/population-of-gibraltar/, (dostęp 5.12.2021 
r.) 
3 P. Machcewicz, T. Miłkowski, Historia Hiszpanii. Wyd. I, 

Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1998, s. 46. 
4 Bezpośrednim powodem podpisania pokoju była śmierć 

cesarza Józefa I (17 kwietnia 1711 r.) i objęcie tronu wiedeń-

skiego przez Karola - pretendenta do korony Hiszpanii. 

Uczestnikami konfliktu były: Wielka Brytania wraz z Księ-

stwem Hanoweru, Holandia, Francja, Hiszpania, Bawaria, 

Prusy i Sabaudia oraz inni, pomniejsi uczestnicy koalicji. 
5 E. G. Archer, Gibraltar, identity and empire, Routledge, 

Londyn 2006, s. 333-334. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=PL
http://www.findeasy.in/population-of-gibraltar/
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_I_%28cesarz_niemiecki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1711
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanower
http://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Zjednoczonych_Prowincji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Pruskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sabaudia
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regionie konflikty zbrojne trwało tu status quo. Po 

II wojnie światowej izolacja dyktatora generała 

Franco na arenie międzynarodowej na pewien czas 

zamknęła temat. W miarę upływu lat Hiszpania 

próbowała odzyskać Gibraltar drogą dyplomatyczną 

oraz naciskami na miejscową ludność.  

W 1973 r. Gibraltar przystąpił do Europej-

skiej Wspólnoty Gospodarczej na podstawie Trakta-

tu Akcesyjnego Wielkiej  Brytanii. Od 2002 r. ma 

status terytorium zamorskiego Zjednoczonego Kró-

lestwa (Overseas territory of the United Kingdom)6.  

Językiem urzędowym jest angielski7 a walu-

tą funt gibraltarski. Głową państwa jest królowa 

Elżbieta II, jej reprezentantem jest  gubernator w 

randze wiceadmirała. Na czele rządu koalicyjnego, 

który składa się z 10 osób, stoi Fabian Raymond 

Picardo8.   

Politykę zagraniczną i wewnętrzną Gibralta-

ru  na przestrzeni lat 1713-2021 determinowało pięć 

 
6 Na ten temat zob. R. Żelichowski, Gibraltar, Seria „Europa 

w skali mikro”, TRIO i ISP PAN, Warszawa, 2012, s. 95 i n. 
7 Wiele osób posługuje się również językiem hiszpańskim 

oraz llanito, dialektem gibraltarskim, stanowiącym połączenie 

języka angielskiego i hiszpańskiego ze słowami z innych 

języków, takich jak średniowieczny genueński, hebrajski, 

maltański i portugalski. 
8 F. Picardo (ur. 1972), gibraltarski polityk i adwokat, w 

kwietniu 2011 r. wybrany na przewodniczącego Gibraltarskiej 
Socjalistycznej Partii Pracy (Gibraltar Socialist Labour Party, 

GSLP), od grudnia t.r. premier rządu (Chief of Ministers). 

konfliktów: o granice, o lotnisko, wody terytorialne, 

Parlament Europejski oraz o podatki. Najstarszy i 

najpoważniejszy konflikt dotyczy granic. Dokładna 

granica hiszpańsko-angielska nie została określona 

ani w traktacie z 1713 r., ani w okresie później-

szym. Od 1704 r. oba państwa rozdziela sporny pas 

terytorium, dzielony wspólnie przesmyk (ang. 

Isthmus) o długości 1.6 km, umownie nazywany 

„terenem neutralnym”. W wyniku tego sporu, wiel-

kość obszaru Gibraltaru różni się w ocenie Wielkiej 

Brytanii i Hiszpanii.  

Konflikt, o lotnisko wiąże się ze wspomnia-

nym przesmykiem, na którym je wybudowano po-

czątkowo dla potrzeb wojskowych, a potem także 

cywilnych. Hiszpania uważa obszar ten za swoje 

terytorium. Wody terytorialne Gibraltaru rozciągają 

się na trzy mile morskie na południe, wschód i po-

łudniowy zachód, aż do środkowej linii Zatoki Gi-

braltarskiej. Konflikt o wody terytorialne w zasa-

dzie dotyczy praw do rybołówstwa strony hiszpań-

skiej. 

Konflikt o Parlament Europejski, w związku 

z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej, stracił rację bytu. Z tego samego po-

wodu nieaktualny stał się konflikt o podatki.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/2011
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gibraltarska_Socjalistyczna_Partia_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gibraltarska_Socjalistyczna_Partia_Pracy
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Droga do Brexitu i Protokół 
W dniu 23 czerwca 2016 r. Gibraltar prze-

prowadził referendum na temat stosunku swoich 

obywateli do kwestii Brexitu. Wzięło w nim udział  

83,6 proc. osób uprawnionych, z których 95,9 proc. 

wyraziło chęć do pozostania w UE9. W związku ze 

zwycięstwem na wyspach brytyjskich opcji na rzecz 

wystąpienia z UE, rząd Gibraltaru rozpoczął nego-

cjacje w sprawie zabezpieczenia swoich interesów. 

W dniu 29 listopada 2018 r. rządy Królestwa Hisz-

pani, Zjednoczonego Królestwa i Gibraltaru  podpi-

sały cztery protokoły ustaleń (memoranda)10, które 

określają zobowiązania każdego z nich do przyszłej 

współpracy. Zjednoczone Królestwo podpisało tak-

że konkordat, w którym stwierdza się, że memoran-

da i protokół ustaleń w sprawie Gibraltaru zostaną 

 
9 B. H. Toszek, Brexit Referendum in Gibraltar. Result and 

Effect, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 1, 

tab. 1, s. 95. 
10 Brexit Negotiations: Gibraltar Memoranda of Understand-
ing, 30.11.2018.,  

Concordat on the implementation of the Gibraltar Protocol to 

the Withdrawal Agreement and related memoranda of under-

standing between the UK and Gibraltar; 

Memorandum of understanding on cooperation on environ-

mental matters between the UK and Spain;  

Memorandum of understanding on cooperation in police and 

customs matters between the UK and Spain; 

Memorandum of understanding on tobacco and other prod-

ucts between the UK and Spain, 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-exit-
negotiations-gibraltar-memoranda-of-understanding, (dostęp 

5.12.2021 r.). 

wdrożone zgodnie z konstytucją Gibraltaru. Doku-

menty te stanowią podstawę „Protokołu w sprawie 

Gibraltaru” załączonego do umowy regulującej wa-

runki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE11. Proto-

kół zawiera sześć artykułów12. 

W końcu grudnia 2020 r. Londyn i Madryt 

wynegocjowały sposób nadzorowania granicy lą-

dowej między Hiszpanią a Gibraltarem. 

Za wdrożenie przepisów dotyczących strefy Schen-

gen będzie odpowiedzialna Hiszpania, ale same 

kontrole graniczne nie będą odbywać się na lądowej 

granicy gibraltarsko-hiszpańskiej, lecz w porcie 

i na lotnisku w Gibraltarze. Przeprowadzać je bę-

dzie Frontex13. Uzgodnienia te mają obowiązywać  

przez cztery lata. Gibraltar nie wstępuje do Schen-

gen, ale staje się hiszpańską bramą do tej strefy. 

Zawarte porozumienie nie porusza drażliwej 

kwestii zwierzchnictwa nad Gibraltarem.  

 

 
11 Tamże, Concordat on the implementation of the Gibraltar 

Protocol to the Withdrawal Agreement and related memoran-

da of understanding between UK and Gibraltar, 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-exit-

negotiations-gibraltar-memoranda-of-understanding, (dostęp 

5.12.2021 r.).  
12 Protokół w sprawie Gibraltaru, „Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej”, C 384 I/143  i n. 
13 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – 
niezależna agencja Unii Europejskiej utworzona na podstawie 

rozporządzenia Rady UE z 26 października 2004 r. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-exit-negotiations-gibraltar-memoranda-of-understanding
https://www.gov.uk/government/publications/eu-exit-negotiations-gibraltar-memoranda-of-understanding
https://www.gov.uk/government/publications/eu-exit-negotiations-gibraltar-memoranda-of-understanding
https://www.gov.uk/government/publications/eu-exit-negotiations-gibraltar-memoranda-of-understanding
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Cypr  

Inny charakter ma porozumienie zawarte w 

sprawie Cypru. Ta niewielka wyspa na Morzu 

Śródziemnym o powierzchni 9251 km² podzielona 

jest pomiędzy Republikę Cypryjską (5896 km²), 

Turecką Republikę Cypru Północnego (3355 km²), 

Bazy Wielkiej Brytanii, nazywane „strefami suwe-

rennymi”, zajmujące łącznie 254 km² (w tym baza 

zachodnia Akrotiri 123 km² oraz wschodnia Dheke-

lia 131 km²) a także Strefę Buforową ONZ (razem 

356 km²). Łączna liczba ludności wyspy wynosi 

1 216 113 tys. osób14. W nomenklaturze Unii Euro-

pejskiej i ONZ obszar ten nosi nazwę Republiki 

Cypru pod turecką okupacją. 

 

Formowanie się państwa 

Cypr stanowił terytorium Imperium Osmań-

skiego, w którego skład  wszedł w wyniku wojny z 

Republiką Wenecką w latach 1570-177115. Po woj-

nie rosyjsko-tureckiej 1877-1778, która przyczyniła 

się do wyzwolenia narodów bałkańskich spod pa-

nowania osmańskiego, Cypr został ogłoszony bry-

tyjskim protektoratem. Gdy Turcy opowiedzieli się 

 
14 Cyprus Population 2021 (Live), 

https://worldpopulationreview.com/countries/cyprus-

population, (dostęp 5.12.2021 r.). 
15 M. Misztal, Historia Cypru, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013,  s. 708. 

po stronie mocarstw centralnych i przystąpili do I 

wojny światowej, Wielka Brytania ogłosiła całko-

witą aneksję Cypru. W 1925 r. Cypr proklamowany 

został kolonią koronną16. Po drugiej wojnie świato-

wej grecki król Paweł był zdania, że  mieszkańcy 

wyspy pragną unii z Grecją. W  referendum wolę 

taką wykazało około 97 proc. greckiej ludności cy-

pryjskiej. Kryzys z lat 1955-1959 i działania mili-

tarne17 doprowadziły do podpisania 16 sierpnia 

1960 r. traktatu o ustanowieniu Republiki Cypryj-

skiej. W jego ramach Zjednoczone Królestwo za-

chowało suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia jako 

brytyjskie terytorium zamorskie.  

Pomimo traktatowej gwarancji dla tureckiej 

mniejszości w grudniu 1963 r. rozpoczęły się 

krwawe starcia między cypryjskimi Grekami i cy-

pryjskimi Turkami. Rok później na Cypr przybyły 

oddziały ONZ z zadaniem rozdzielenia walczących 

stron. Zainspirowany przez Ateny w 1974 r. zamach 

stanu przeciwko prezydentowi Cypru Makariosowi 

III spowodował turecką interwencję zbrojną i po-

dział wyspy. Nieustające napięcia doprowadziły do 

zadeklarowania w 1983 r. niepodległości przez tu-

recką część wyspy i utworzenie TRPC. W kwietniu 

 
16 Tamże, s. 387. 
17 Prowadzone przez Narodowa Organizację Cypryjskich 

Bojowników, EOKA. 

https://worldpopulationreview.com/countries/cyprus-population
https://worldpopulationreview.com/countries/cyprus-population
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2004 r. grecka część wyspy odrzuciła w referendum 

plan zjednoczenia z jej turecką częścią18. W dniu 1 

maja 2004 r. Republika  Cypryjska stała się człon-

kiem Unii Europejskiej a 1 stycznia 2008 r. przy-

stąpiła do strefy euro19. 

Stolicą Cypru jest Nikozja, obecnie podzie-

lona granicą na część północną (turecką) i część 

południową (grecką). Oddziela je od siebie tzw. 

zielona linia oraz strefa buforowa kontrolowana 

przez siły pokojowe ONZ.  

 

Brytyjskie eksterytorialne bazy wojskowe na 

Cyprze 

Po ustanowieniu Republiki Cypru w 1960 r. 

Zjednoczone Królestwo zachowało dwie suwerenne 

bazy wojskowe oraz dostęp do zaplecza baz, tzw. 

„40 zatrzymanych fragmentów terytorium (retained 

 
18 Tzw. Plan Kofiego Annana, sekretarza generalnego ONZ, 

zakładający przystąpienie Zjednoczonej Republiki Cypru do 

UE.; M. Horoszczak, Grecko-turecki konflikt o Cypr, Portal 

Spraw Zagranicznych, psz.pl, https://www.psz.pl/116-

bezpieczenstwo/grecko-turecki-konflikt-o-cypr (dostęp: 

26.07.2021). 
19 1 maja 2004 r. kiedy Cypr przystąpił do Unii Europejskiej, 

choć wcześniej warunkowaną zgodę na członkostwo uprzed-

nim zakończeniem konfliktu i zjednoczeniem wyspy. Formal-

nie przyjęto do UE całą wyspę, ale tzw. acquis communautai-

re obowiązuje tylko w części greckiej.  

sites)”20 na obszarze Republiki Cypru. Terytorium 

(strefa suwerenna) składa się z dwóch obszarów  

wojskowych. Pierwszy z nich to Akrotiri lub We-

stern Sovereign Bases Area (WSBA) i  obejmuje 

dwie główne bazy RAF Akrotiri oraz Episkopi Ca-

stonent a także cały obszar Akrotiri Village District 

(w tym Limassol Salt Lake) i części jedenastu tere-

nów wiejskich. Drugi nosi nazwę Cantonment 

Dhekelia lub Eastern Sovereign Base Area (ESBA), 

która obejmuje bazę w Ayios Nikolaos plus części 

dwunastu wsi. Baza Ayios Nikolaos w Esba jest 

stanowiskiem nasłuchu elektronicznego w ramach 

sieci „Echelon". 

Obie strefy suwerenne SBA są traktowane 

jako bazy wojskowe a nie terytoria zależne. Spra-

wozdania z ich funkcjonowania administracja cy-

wilna składa jedynie Ministerstwu Obrony w Lon-

dynie. Nie ma formalnej zależności pomiędzy Fore-

ign i Commonwealth Office oraz  Wysokiem Komi-

sarzem Brytyjskim w Nikozji, chociaż istnieją ścisłe 

nieformalne powiązania z obydwoma urzędami w 

sprawach politycznych. Terytorium baz jest zarzą-

dzane przez administratora, który jest również do-

 
20 Znajdowały się na nich  stacje radarowe, kilka portów, sze-

reg obiektów zakwaterowania i wsparcia oraz strefy ostrzału. 
Obecnie ZK  korzysta jedynie z 13 obiektów zatrzymanych. 

Pozostałe 27 zostało zwrócone Cyprowi.  

https://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/grecko-turecki-konflikt-o-cypr
https://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/grecko-turecki-konflikt-o-cypr
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wódcą sił brytyjskich Cypru. Administrator ma peł-

ną władzę wykonawczą i legislacyjną, tak jak gu-

bernator terytorium zamorskiego. Wyznacza go 

brytyjska monarchini na wniosek Ministerstwa 

Obrony. Główny Oficer (Chief Officer) jest odpo-

wiedzialny za codzienne kierowanie władzą (rzą-

dem) cywilnym przed administratorem. Podlegają 

mu oficerowie odpowiedzialni za administrację 

cywilną tych dwóch obszarów. 

Na granicach Akrotiri i Dhekelia nie ma 

kontroli paszportowej na granicy z Cyprem. Należy 

jednak posiadać paszport lub krajowy dowód toż-

samości zgodnego z wymogami UE. Do podróży 

między Cyprem - SBA a Cyprem Północnym wy-

magany jest paszport.  

 

Protokół 

Główna umowa o wystąpieniu Zjednoczo-

nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-

nej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 

Energii Atomowej, zawiera oddzielny „Protokół 

dotyczący Stref Suwerennych Zjednoczonego Kró-

lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cy-

prze”21. Składa się nań 13 artykułów. SBA są czę-

ścią unii celnej Unii Europejskiej w trzech dziedzi-

nach: VAT, rolnictwa i rybołówstwa. Wszelkie to-

wary przeznaczone do użytku w strefach suweren-

nych wwozi się na wyspę Cypr przez cywilne porty 

lotnicze i morskie Republiki Cypryjskiej, a wszelkie 

formalności celne, kontrole celne i pobór ceł przy-

wozowych są dokonywane przez organy Republiki 

Cypryjskiej. Podobnie dzieje się w przypadku wy-

wozu towarów22. 

Artykuł 7 definiuje „Granice zewnętrzne 

stref suwerennych”, którymi są granice morskie 

oraz porty morskie i lotnicze stref suwerennych, 

z wyłączeniem ich granic lądowych i morskich 

z Republiką Cypryjską. Zjednoczone Królestwo 

przeprowadza kontrole osób przekraczających ze-

wnętrzne granice stref suwerennych. Członkowie sił 

zbrojnych, personel cywilny oraz osoby pozostające 

na utrzymaniu nie mają obowiązku uzyskania wizy 

do Republiki Cypryjskiej. Zjednoczone Królestwo 

 
21 Protokół dotyczący Stref Suwerennych Zjednoczonego Kró-

lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze, 

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C 384 I/136  i n. 
22 Towary przybywające z obszarów Republiki Cypryjskiej, na 

których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej 

kontroli, przekraczają linię między tymi obszarami 

i wschodnią strefą suwerenną zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sys-
temu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia, 

p. punkt 8. 
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odpowiada za wdrożenie i egzekwowanie „Protoko-

łu” w strefach suwerennych.   

 

Irlandia 

Początki wielowiekowej walki o dominację 

angielską nad zielona wyspą sięgają wypraw anglo-

normandzkich w XII wieku23. W wyniku złożonych 

procesów historycznych w 1800 r. Irlandia połączy-

ła się z Wielką Brytanii tworząc Zjednoczone Kró-

lestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wewnętrzne 

problemy oraz wzrost świadomości narodowej do-

prowadził w 1916 r. do powstania wielkanocnego, 

którego wynikiem był podpisany 6 grudnia 1921 r. 

traktat angielsko-irlandzki powołujący do życia 

Wolne Państwo Irlandzkie24. W latach 1922-1923 

toczyła się wojna domowa pomiędzy zwolennikami 

i przeciwnikami traktatu. W praktyce okazało się, 

że przesądził on o podziale Irlandii na dwie odrębne 

części: Republikę Irlandii (pełna niepodległość w 

1937 r.) i Irlandię Północną (pozostającą w grani-

cach państwa brytyjskiego). Uchwalona w 1937 r. 

nowa konstytucja zatwierdziła nową nazwę Éire 

(ang. Ireland) i stanowiła, że jest ona państwem 

suwerennym i niepodległym, obejmującym całą 

 
23 S.  Grzybowski, Historia Irlandii, Ossolineum, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s. 93 i n. 
24 Tamże, s. 335. 

wyspę, choć stosowaną jedynie do południowych 

26 hrabstw (efekt porozumienia wielkopiątkowego). 

Nazwa Republika Irlandii oficjalnie pojawiła się 

dopiero w 1949 r.  

W latach 1969-1998 w Irlandii Północnej 

wybuchł krwawy konflikt polityczno-etniczny po-

między republikanami  dążącymi do zjednoczenia 

wyspy a unionistami zmierzającymi do połączenia 

ze Zjednoczonym Królestwem. Zbrojnym ramie-

niem tych pierwszych była Irlandzka Armia Repu-

blikańska. W wyniku porozumienia pokojowego 

zawartego w 1998 r., zwanego wielkopiątkowym25, 

Irlandia Północna pozostała częścią Wielkiej Bryta-

nii, ale uzyskała prawo do decyzji o zjednoczeniu 

wyspy w przyszłości. Ugrupowania polityczne zo-

bowiązały się do korzystania wyłącznie z pokojo-

wych i demokratycznych sposobów działania26.  

 

W drodze do Brexitu 

W 1973 r. Irlandia wstąpiła do Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej. W 1992 r. zakończona 

 
25  Good Friday Agreement, także The Agreement, Belfast 

Agreement, lub  Stormont Agreement. 
26 Liczba ludności Irlandii Północnej wyniosłą w 2019 r. ok. 

1,89 mln, patrz: Registrar General Annual Report 2019 Popu-

lation and Migration, NISRA 16.12.2020., 

https://www.nisra.gov.uk/publications/registrar-general-
annual-report-2019-population-and-migration, (dostęp: 

5.12.2021 r.). 

https://www.nisra.gov.uk/publications/registrar-general-annual-report-2019-population-and-migration
https://www.nisra.gov.uk/publications/registrar-general-annual-report-2019-population-and-migration
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została  budowa europejskiego jednolitego rynku, w 

wyniku czego zniesiono kontrolę graniczną towa-

rów. W czerwcu 2016 r. w Irlandii Północnej prze-

prowadzono Referendum w sprawie Brexitu. Irlan-

dia Północna opowiedziała się za pozostaniem w 

UE (55,8 proc. głosów, przy 44,2 proc. przeciw)27. 

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Euro-

pejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomo-

wej, z 17 października 2019 r. zawiera oddzielny 

„Protokół w sprawie Irlandii Północnej”28. 

 

Protokół 

Liczy on 19 artykułów. Utrzymuje instytucje 

oraz organy ustanowione na podstawie Porozumie-

nia z 1998 r., zobowiązuje ZK do utrzymania 

wspólnej strefy podróżowania. Stwierdza, że Irlan-

dia Północna jest częścią obszaru celnego Zjedno-

czonego Królestwa, utrzymuje jednolity rynek 

energii elektrycznej. Newralgiczny dla realizacji 

Protokołu jest Artykuł 16 zatytułowany „Środki 

ochronne”, który określa działania, jakie mogą zo-

stać podjęte jednostronnie w sytuacji zaistnienia 

 
27 EU referendum: Northern Ireland votes to remain, BBC 

NEWS, 24.06.2016., https://www.bbc.com/news/uk-northern-

ireland-36614443, (dostęp: 26.07.2021). 
28 Protokół w sprawie Irlandii Północnej/Irlandii Północnej, 

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C 384 I/92  i n. 

poważnych trudności gospodarczych, społecznych 

lub środowiskowych w relacjach pomiędzy Unią i 

Zjednoczonym Królestwem.  Zachowany został też 

wymóg „demokratycznej zgody w Irlandii Północ-

nej” (Zgromadzenia Irlandii Północnej oraz jej rzą-

du), wynegocjowanej w Porozumieniu z 1998 r. 

 

Prognozy 

Poniższa tabela zawiera kluczowe priorytety 

polityki zagranicznej Gibraltaru, Stref Suwerennych 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii na Cy-

prze oraz Irlandii Północnej w stosunkach z Unią 

Europejską po Brexicie oraz wskazuje na strony 

mogące zaangażować się w ich realizację. 

Tabela 1. 

 Priorytety Strony 

zaangażo-

wane 

Potencjalne 

konflik-

ty/zagrożenia 

Gi-

braltar 

Suweren-

ność 

polityczna 

i gospodar-

cza. 

Zjedno-

czone Kró-

lestwo 

(ZK) 

Hiszpania 

Unia Eu-

ropejska 

 

Granica lądo-

wa. 

Wody teryto-

rialne. 

Rybołówstwo. 

Gospodarka 

off-shore. 

Przemyt i ha-

zard. 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-36614443
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-36614443
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Cypr Suweren-

ność tery-

torialna 

baz woj-

skowych 

oraz „za-

trzyma-

nych frag-

mentów 

teryto-

rium” RC. 

ZK 

Republika 

Cypryjska 

(RC) 

USA 

NATO 

ONZ 

Zaostrzenie 

stosunków po-

między  

Turcją i UE 

oraz NATO. 

Napięcia po-

między dwoma 

częściami wy-

spy. 

Żądania zwrotu 

dalszych części 

zatrzymanych 

terytoriów RC. 

Irlan-

dia 

Płn. 

Utrzyma-

nie otwar-

tej granicy. 

Utrzyma-

nie spokoju 

społeczne-

go w okre-

sie syn-

chronizacji 

gospodarek 

IP i ZK. 

Zmniej-

szenie 

kwot po-

łowowych 

dla obcych 

na wodach 

terytorial-

nych ZK. 

ZK 

Republika 

Irlandii 

UE 

Zamykanie 

przejść gra-

nicznych dla 

doraźnych ce-

lów.  

Częste posłu-

giwanie się art. 

16 Umowy o 

wystąpieniu. 

Wzmożenie 

akcji unioni-

stów.  

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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