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Krótkie wprowadzenie 
 

 
Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi 

państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich 

wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości. 
 

Św. Jan Paweł II 
 
 

1 maja 2004 roku nastąpił akt tej dziejowej sprawiedliwości. Polska przystąpiła do 

Unii Europejskiej (UE). 

W związku z obchodami 15 rocznicy tego niezwykle ważnego wydarzenia Punkt 

Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice zorganizował w pierwszej połowie 

2019 roku Konkurs na pracę pisemną pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”. 

Konkurs skierowany był do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członków 

Klubów Seniora oraz podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego. 

Ich zadaniem, – z którego wywiązali się bez zarzutów – było napisanie eseju, 

felietonu, opowiadania lub innej krótkiej formy literackiej koncentrującej się wokół 

zagadnienia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

 

W wyniku Konkursu wyłonionych zostało troje laureatów: 

 Pani Aleksandra Jańska ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 

Racibórz – Centrum;  

 Pan Adam Grzybowski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy; 

 Pan Janusz Loch ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz – 

Centrum. 

 

Oni sami, a przede wszystkim ich prace, stały się inspiracją do stworzenia publikacji, 

którą z dumą oddajemy w Państwa ręce. Zachęcamy do czytania, skłaniamy do 

refleksji i zapraszamy do bliższego poznania poglądów śląskich seniorów, które 

poznają Państwo dzięki fragmentom ich tekstów zamieszczonych w niniejszym 

wydawnictwie. 
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Z niniejszej publikacji dowiemy się między innymi co jeszcze wydarzyło się 1 maja. 

Przypomnimy sobie historię integracji europejskiej. 

Przeczytamy, jak wygląda procedura przystępowania do UE. 

Zastanowimy się, jakie było te piętnaście lat i jaka może być przyszłość Polski 

i Europy. 

Zapoznamy się z tym, co o członkostwie Polski w Unii sądzą jej obywatele. 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury, 

 

Zespół Punktu Informacji Europejskiej  

Europe Direct – Katowice  
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Witaj maj! Pierwszy maj! 

1 maja 2004 roku to jeden z najważniejszych dni 

w naszej narodowej historii. 

Lech Kaczyński 

 

Tytuł rozdziału nawiązuje do patriotycznej pieśni o trzecim maja – dniu niezwykłe 

ważnym w historii Polski. Jednak pierwszy dzień tego miesiąca również ma 

olbrzymie znaczenie1. 

Zgodnie z kalendarzem gregoriańskim 1 maja jest sto dwudziestym pierwszym 

dniem w roku, chociaż bywa też dniem sto dwudziestym drugim (w latach 

przestępnych). Do końca roku pozostają dwieście czterdzieści cztery dni. 

Z pierwszym maja kojarzymy głównie obchody Międzynarodowego Dnia 

Solidarności Ludzi Pracy, zwanego po prostu Świętem Pracy, który w niektórych 

państwach (także w Polsce) obchodzi się jako dzień wolny od pracy. Poza tym 

Finlandia ma swoje Święto Vappu (dzień robotników i studentów), Francja – Święto 

Konwalii, Kazachstan i Samoa – Dzień Ludu, a Wyspy Marshalla – Święto 

Konstytucji.  

1 maja to także dzień imienin takich osób jak Aniela, Berta, Jakub, Jeremiasz, Józef, 

Maja, Petronela czy Wiwald. Warto wspomnieć szczególnie o Józefie, ponieważ 

tego dnia w Kościele Katolickim obchodzone jest wspomnienie świętego Józefa 

rzemieślnika. Papież Pius XII, 24 kwietnia 1956 roku, zwracając się do Katolickiego 

Stowarzyszenia Robotników Włoskich, proklamował ten dzień, nadając w ten 

sposób religijne znaczenie obchodzonemu od wielu lat wyżej wspomnianemu 

świeckiemu świętu pracy2. 

                                                           
1
 Więcej o pieśni i wydarzeniach z nią związanych: P. Stachowiak, Witaj, majowa jutrzenko: 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2019/Przewodnik-Katolicki-18-2019/ 
Historia/Witaj-majowa-jutrzenko [dostęp 29.05.2019]. 
2
 Św. Józef to ogólnie patron ludzi pracujących, a także bardziej konkretnie: cieśli, stolarzy, 

rzemieślników, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, 
bezdomnych, umierających. https://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,282,1-
maja-sw-jozefa-patrona-ludzi-pracujacych.html [dostęp 15.06.2019]. 
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Nie zapominajmy tez o pierwszomajowych urodzinach. Wśród urodzonych tego 

właśnie dnia są między innymi: Arthur Wellesley (książę Wellington, brytyjski 

dowódca i polityk, znany z bitwy pod Waterloo), Stanisław Skarżyński (polski lotnik, 

który w 1933 roku jako pierwszy Polak przeleciał przez Ocean Atlantycki), Krystyna 

Skarbek (polska agentka brytyjskich służb specjalnych, nazywana „Ulubioną agentką 

Winstona Churchilla”) a także aktorzy: Stanisław Mikulski i Joanna Szczepkowska, 

dziennikarz i prezenter Zygmunt Chajzer oraz piłkarze: Leonardo Bonucci, 

Aleksander Gleb, Oliver Neuville i Darijo Srna. 

Pierwszego dnia maja niestety również odeszło wielu wybitnych ludzi. Między 

innymi kompozytorzy Antonín Dvořák i Aram Chaczaturian, skrzypaczka Wanda 

Wiłkomirska oraz kierowca wyścigowy Ayrton Senna. 

Na kartach pierwszomajowej historii zapisało się wiele bardziej i mniej ważnych, 

ciekawszych i mniej ciekawych, wydarzeń. 

Warto na wstępie wspomnieć o strajku robotników w Chicago w ramach kampanii 

na rzecz 8-godzinnego dnia pracy z 1886 roku. To właśnie na pamiątkę tamtych 

wydarzeń od 1890 roku obchodzi się wspomniane już Święto Pracy. 

Poza tym, jeszcze wcześniej, bo w 1786 roku w Wiedniu swoją premierę miała 

opera „Wesele Figara” Mozarta, z kolei w 1853 roku uchwalono (obowiązującą do 

dziś, lecz nieraz modyfikowaną) konstytucję Argentyny. W 1869 roku – pierwszy 

tramwaj konny wyjechał na ulice Brukseli, po następnym ćwierćwieczu zastąpiony 

przez pierwszy tramwaj elektryczny.  

1 maja 1886 roku został założony słynny klub piłkarski Arsenal Londyn, jedna 

z najbardziej utytułowanych drużyn w Anglii. W późniejszych latach w pierwszym 

dniu maja powstały także inne kluby, między innymi islandzki Fram, austriacki 

SK Sturm Graz i ekwadorski Barcelona SC Guayaqil. 

Pozostając na boisku piłkarskim warto wspomnieć, że 1 maja 1904 roku swój 

pierwszy oficjalny mecz rozegrali obecni mistrzowie świata w piłce nożnej, czyli 

reprezentacja Francji. W meczu z reprezentacją Belgii w Brukseli padł remis 3:3. 

1 maja 1931 roku zaprezentowano The Empire State Building (ESB) – jeden 

z najwyższych budynków w Nowym Jorku i USA3. 

                                                           
3
 Do 1973 ESB był najwyższym budynkiem w metropolii, a obecnie wciąż zajmuje miejsce 

w amerykańskiej i światowej czołówce. Lista najwyższych budynków świata: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Skarbek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Skarbek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aram_Chaczaturian
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Z Nowym Jorkiem wiąże się także postać Charlesa Forstera Kane’a – bohatera filmu 

Orsona Wellesa Obywatel Kane. Obraz ten, uznawany za jeden z najlepszych filmów 

wszech czasów, wszedł na ekrany kin właśnie 1 maja 1941 roku. 

Pozostając w pobliżu USA warto wspomnieć, że w 1961 roku Fidel Castro uczcił 

Święto Pracy oficjalnie ogłaszając Kubę krajem socjalistycznym, co miało duże 

znaczenie dla przebiegu tzw. Zimnej wojny oraz stosunków Wschód-Zachód. 

1 maja 1978 roku japoński podróżnik i badacz Naomi Uemura jako pierwszy zdobył 

samotnie biegun północny4. Kiedy Uemura zdobywał biegun – po raz pierwszy 

przygotowano i wysłano internetowy spam (znany nam zapewne dużo lepiej od 

osiągnięć Japończyka). 

Ważne i ciekawe wydarzenia pierwszomajowe można znaleźć również w historii 

Polski. 

W katedrze wawelskiej w 1576 roku odbyły się ślub i koronacja Stefana Batorego 

i Anny Jagiellonki. W 1808 roku, w Księstwie Warszawskim i Wolnym Mieście 

Gdańsku w życie wszedł Kodeks Napoleona. Wiele lat później, w 1948 roku 

rozpoczął się pierwszy kolarski Wyścig Pokoju. W 1987 roku Papież Jan Paweł 

II beatyfikował Edytę Stein, ogłoszoną później patronką Europy5, a dokładnie 24 lata 

później sam został beatyfikowany przez Benedykta XVI6. 

Nie można zapominać o wydarzeniach związanych z regionem, w którym powstała 

niniejsza publikacja, czyli z Górnym Śląskiem. 

Przykładowo w 1960 r. w Wodzisławiu Śląskim uruchomiono Kopalnię Węgla 

Kamiennego o nazwie – a jakże! – KWK „1 Maja”, natomiast w 2014 r. w Żorach 

uruchomiono Bezpłatną Komunikację Miejską. 

Inne ważne pierwszomajowe rocznice mają związek z integracją europejską. 

W 1993 roku Polska uznała jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

i od tego momentu Polacy mogą wnosić skargi do Strasburga. Z kolei w 2000 roku 

                                                                                                                                                      
http://www.skyscrapercenter.com/buildings?utm_medium=website&utm_source=archdail
y.com [dostęp 18.06.2019] 
4
 Jego samodzielne osiągnięcia są zresztą szczególnie znane – przepłynął również tratwą 

Amazonkę, a także zdobył Kilimandżaro, Aconcagua, Mont Blanc, Matterhorn i McKinley. 
https://www.everesthistory.com/climbers/naomiuemura.htm [dostęp 24.06.2019]. 
5
 https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-09a.php3 [dostęp 1.07.2019]. 

6
 http://www.janpawel2.pl/beatyfikacja/beatyfikacja/573-1-maja-2011-r-niedziela-boego-

miosierdzia-dniem-beatyfikacji-sugi-boego-jana-pawa-ii [dostęp 1.07.2019]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2014
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zaczęto wydawać nowe, białe tablice rejestracyjne, na których flaga naszego 

państwa znajdowała się na eurobandzie, czyli niebieskim pasku z flagą UE. 

Dochodzimy do innego wydarzenia związanego z Europą. Do niewątpliwie jednej 

z najważniejszych rocznic w historii Polski i najbardziej interesujących w niniejszej 

publikacji. 1 maja 2004 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Unii 

Europejskiej! 

 

Warto dodać, że oprócz 15-lecia Polski w UE w roku 2019 obchodzimy inne istotne 

okrągłe rocznice. 

Mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych, częściowo wolnych wyborów 

do Sejmu. Obrady toczyły się od lutego do kwietnia 1989 r. i jednym z ich 

postanowień było przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, które odbyły się 

4 czerwca 1989 roku. Zdecydowane zwycięstwo ówczesnej demokratycznej 

opozycji obozu związanego oraz porażka komunistów znacząco przyczyniły się do 

upadku komunizmu w Polsce, a także w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 

utorowały drogę Polski do Unii Europejskiej (UE) i NATO7. 

NATO, czyli Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, to organizacja, do której 

Polska przystąpiła 12 marca 1999 roku, a więc 20 lat temu8. 

Poza tym 1 sierpnia 2019 roku obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego, a dokładnie miesiąc później 80. rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej. Tragiczne skutki właśnie tej wojny zainspirowały Roberta Schumana 

i innych europejskich polityków do stworzenia mechanizmów gwarantujących 

trwały pokój na Starym Kontynencie9. 

To właśnie koniec wielkiej wojny umożliwił budowanie zjednoczonej Europy… 

                                                           
7
 „Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” – ogłosiła 

w październiku 1989 roku aktorka Joanna Szczepkowska: https://www.youtube.com/ 
watch?v=JkuYYu8PL_I [dostęp 6.05.2019]. 4 czerwca to symboliczna data końca komunizmu 
w Polsce, jednak PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa (tak nazywano państwo polskie od 
roku 1952) oficjalnie przestała istnieć 31 grudnia. https://dzieje.pl/aktualnosci/formalny-
koniec-prl [dostęp 27.05.2019]. 
8
 Więcej o członkostwie Polski w NATO: https://brukselanato.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/ 

aktualnosci/20_lat_czlonkowska_polski_w_nato [dostęp 6.05.2019]. 
9
 https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_pl [dostęp 4.06.2019]. 
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Europa nie powstanie od razu… 

Gdyby UE dziś nie istniała, trzeba by ją wymyślić  

Ulrich Beck 

 

Przypomnijmy: 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 

wraz z dziewięcioma innymi państwami. Stanowiły one wtedy 40% wszystkich 

członków Wspólnoty, ich powierzchnia wynosiła około 750 tys. km2, czyli prawie 

1/5 powierzchni UE, a liczba ludności ponad 70 milionów (ok. 15 % ludności UE)10. 

Nastąpiło wtedy największe w historii rozszerzenie UE. Największe, lecz nie 

pierwsze i nie jedyne. Od utworzenia Wspólnot Europejskich (WE) w 1957 r. liczba 

państw członkowskich wzrosła z 6 do 28. W tym okresie proces rozszerzania WE, 

a następnie UE o nowe państwa członkowskie przyczynił się do wsparcia wzrostu 

gospodarczego i wzmocnienia demokracji w państwach wyzwolonych z jarzma 

dyktatury11. 

Polska jest dziś jednym z dwudziestu ośmiu państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Zanim prześledzimy drogę Polski do UE, przypomnijmy sobie historię 

integracji europejskiej. Nie zapomnieli o tym uczestnicy konkursu.  

Do początków Unii Europejskiej nawiązywał w swojej pracy pan Adam Grzybowski 

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy: 

 
Urodziłem się w 1949 roku, t.j. w okresie świeżych wspomnień wojennych – 

tragicznej II Wojny Światowej oraz opowieści dziadka z I Wojny Światowej, 

w której uczestniczył. 

 

 

                                                           
10

 Przez ostatnie 15 lat liczby te (oraz wartości procentowe) nieznacznie uległy zmianie. 
Dane dotyczące powierzchni i ludności państw członkowskich UE: https://europa.eu/ 
european-union/about-eu/figures/living_pl#tab-0-0 [dostęp 20.05.2019]. Inne ciekawe 
dane zob. C. Lewandowicz, Piętnaście lat jednoczenia Europy, w: 15 lat Polski w Unii 
Europejskiej (raport pod red. A. Radwan-Röhrenschef), Warszawa 2019, s. 109. 
11

 https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_pl [dostęp 13.06.2019]. 
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Istotnie, pierwsza połowa XX wieku to przede wszystkim dwie straszliwe wojny. 

Politycy wciąż bezskutecznie szukali rozwiązań, które mogły zapobiec kolejnym 

tragediom. Wspomniał o tym pan Janusz Loch ze Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Koło Racibórz – Centrum: 

 
Skończyła się jedna z najstraszniejszych wojen – II Wojna Światowa. Tęgie 

umysły zaczęły się zastanawiać, co zrobić aby więcej nie doszło do czegoś 

podobnego. (…) Mędrcy doszli do wniosku, że wspólna gospodarka (dziś 

powiedzielibyśmy: wspólny biznes), a więc wspólne zyski, uchronią wspólników 

przed zatargami i wojnami. Zarobione pieniądze pozwolą lepiej żyć 

wspólnikom. 

 

 

Adam Grzybowski pisał krótko i konkretnie: 

 
Rany wojenne jeszcze długo leczono. Unia Europejska powstała na gruzach 

II Wojny Światowej. Zostały wyciągnięte właściwe wnioski polityczne, 

gospodarcze i wojskowe, że w jedności jest siła. 

 

 

Podobne słowa wypowiedział w 2003 roku ówczesny kanclerz Niemiec, Gerhard 

Schroeder. Mówił, że „stoi na czele rządu kraju, który rozpętał drugą wojnę 

światową, leżącą u podstaw podziału Europy” oraz, że „lata krwawej historii 

nauczyły nas pokojowo rozwiązywać konflikty i to doświadczenie możemy wnieść 

do światowej polityki”12. 

Koniec wojny nie oznaczał jednak końca problemów i zniewolenia. Nie wszystkie 

państwa i narody mogły po 1945 roku cieszyć się wolnością. 

 

 

                                                           
12

 Słowa te padły 16 kwietnia 2003 r. w Atenach podczas uroczystości podpisania traktatu 
akcesyjnego, który bardziej szczegółowo zostanie opisany w rozdziale pt. „Droga Polski do 
Unii Europejskiej”. https://dzieje.pl/aktualnosci/10-lat-temu-polska-podpisala-w-atenach-
unijny-traktat-akcesyjny [dostęp 9.07.2019]. 
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Jak pisał Janusz Loch: 

 
Po wojnie Europa została podzielona. Niemcy zostały podzielone na strefy 

okupacyjne, a jedną ze stref zawiadował Związek Radziecki. Polska i wiele 

innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej znalazła się pod wpływem 

Moskwy. Stanął niewidzialny mur między Wschodem i Zachodem. 

Polska od wieków była kojarzona z Zachodem. Nagle nie z własnej woli znalazła 

się w strefie wpływów wschodnich. 

 

 

Wspomniany „niewidzialny mur” nazywany był też „żelazną kurtyną”13. W pewnych 

miejscach był widzialny. Podzielone były Niemcy oraz ich stolica – Berlin. 

Wybudowany w 1961 roku mur berliński był chyba najważniejszym symbolem 

podziału nie tylko miasta i kraju, ale Europy i Świata na „Wschód” i „Zachód”. 

W zachodniej części kontynentu rozpoczął się proces nazywany integracją 

europejską. Słowo to pochodzi od łacińskiego integratio, oznaczającego zespolenie, 

scalenie, tworzenie jednolitej całości. Trudno o jednoznaczną definicję integracji14, 

ale w słownikach możemy przeczytać o „procesie tworzenia się całości z części”15, 

lub „łączeniu jakichś elementów, żeby stworzyć z nich pewną całość”16. 

A zatem początkiem „łączenia państw w celu stworzenia z nich pewnej wspólnoty” 

była tzw. Deklaracja Schumana. 9 maja 1950 roku Robert Schuman, ówczesny 

minister spraw zagranicznych Republiki Francuskiej wygłosił słynne przemówienie, 

w którym mówił o potrzebie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na 

świecie. Jego podstawami miało być: pojednanie francusko-niemieckie, czyli 

pojednanie pomiędzy dwoma odwiecznymi wrogami, oraz ustanowienie wspólnej 

                                                           
13

 Autorem tego terminu jest Winston Churchill, wieloletni premier Wielkiej Brytanii, a także 
jeden z tzw. „Ojców założycieli Unii Europejskiej”. Zob. Przemówienie Winstona Churchilla 
w Fulton, https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1066814,Przemowienie-Winstona-
Churchilla-w-Fulton [dostęp 10.06.2019]. 
14

 Niektóre definicje integracji (te o charakterze politologicznym) zob: O. Barburska Jak 
jednoczyła się Europa – geneza integracji europejskiej w: Unia Europejska. Istota, szanse, 
wyzwania (pod red. E. Latoszek i in.), Warszawa 2018, s. 14-15. 
15

 https://sjp.pwn.pl/slowniki/integracja.html [dostęp 12.08.2019]. 
16

 https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=33580&id_znaczenia=3973221&l=7&ind=0 [dostęp 
12.08.2019]. 
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kontroli nad rynkami węgla i stali – materiałami symbolizującymi potęgę 

przemysłową oraz militarną17. 

Choć dziś, po wielu latach, widzimy, że Unia nie funkcjonuje idealnie, warto docenić 

realizację jej najważniejszego celu, czyli właśnie zapewnienie pokoju w Europie. 

„Niektórzy porównują ją [Unię Europejską] do człowieka na rowerze: żeby się nie 

przewrócić, musi wciąż jechać przed siebie. Problemem jest brak jasno określonego 

kierunku tej jazdy. Nie do podważenia jest jednak to, że Unia realizuje bardzo 

dobrze koncepcję pokojowej współpracy i mnożenia dobrobytu – to właśnie UE 

uczyniła wojnę między Polską a Niemcami albo między Niemcami a Francją czymś 

abstrakcyjnym, bo po prostu nieopłacalnym. Doceniajmy ten kilkudziesięcioletni 

okres pokoju powiązanego z funkcjonowaniem UE, pamiętając o wielowiekowej 

wojennej historii Europy.” – podkreśla dr Tomasz Kubin z Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach18. 

Schuman mówił, że „Europa nie powstanie od razu, ani w całości: będzie 

powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.  

Na propozycje Schumana szybko odpowiedziały inne państwa. W 1952 roku 

powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), którą zakładały: Belgia, 

Francja, Holandia, Luksemburg, RFN19 i Włochy – nazywane państwami 

założycielskimi Wspólnot Europejskich. W 1957 roku ta sama szóstka zakładała 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej (EWEA/Euratom). Od tamtego czasu mówimy o „Wspólnotach 

Europejskich”. 

Po długoletnich negocjacjach w 1973 r. do WE przystąpiła Wielka Brytania, 

a wraz z nią Dania i Irlandia. W latach 70. XX w. upadły też wojskowe dyktatury 

w państwach na południu Europy i dzięki temu w 1981 roku do Wspólnot dołączyła 

Grecja, natomiast pięć lat później Hiszpania i Portugalia. Nowe perspektywy dla 

                                                           
17

 Autorami słynnej deklaracji byli Robert Schuman oraz jego doradca Jean Monnet. Pełna 
treść Deklaracji Schumana: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-
day/schuman-declaration_pl [dostęp 20.05.2019]. 
18

 Unia na rowerze (wywiad z dr. T. Kubinem) w: Gazeta Uniwersytecka UŚ, nr 8 (268), maj 
2019, s. 8. 
19

 RFN – Republika Federalna Niemiec (potocznie Niemcy Zachodnie) – jedno z dwóch 
państw niemieckich istniejących w latach 1949-1990. Drugim było komunistyczne NRD 
(Niemiecka Republika Demokratyczna, Niemcy Wschodnie). Zjednoczenie Niemiec nastąpiło 
3 października 1990 roku. 
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Europy wiązały się z upadkiem systemu komunistycznego i końcem zimnej wojny. 

W 1990 roku doszło do Zjednoczenia Niemiec, a w związku z tym również do tzw. 

niepełnego rozszerzenia WE o wschodnią część Niemiec (dawne NRD). Rok 1995 

przywitał z kolei państwa dotychczas neutralne, czyli Austrię, Finlandię i Szwecję20. 

Od roku 2004 mówimy już o państwach „nowej Unii”. 1 maja 2004 roku do UE 

przystąpiły obok Cypru i Malty państwa postkomunistyczne21, które w latach 80. 

i 90. uzyskały suwerenność (Polska i Węgry), a nawet niepodległość po rozpadzie 

Czechosłowacji (Czechy i Słowacja), Jugosławii (Słowenia) i ZSRR (Estonia, Litwa 

i Łotwa). To rozszerzenie interesuje nas najbardziej. 

Grupę państw członkowskich uzupełniły w 2007 roku Bułgaria i Rumunia, a w 2013 

Chorwacja (które także od niedawna cieszą się wolnością i niepodległością)22. Od 

1 lipca 2013 roku Unia Europejska liczy dwadzieścia osiem państw członkowskich23. 

Integracja europejska jest dynamicznym procesem i wciąż trwa. Kiedy nastąpią 

kolejne rozszerzenia? 

W 2014 roku Jean-Claude Juncker, wówczas jeszcze jako kandydat na szefa Komisji 

Europejskiej (KE), podkreślił, że „w nadchodzących pięciu latach do Unii 

Europejskiej nie przystąpi żadne nowe państwo członkowskie”24.  

Cezary Lewandowicz wskazywał, że wciąż odczuwalne konsekwencje światowego 

kryzysu po roku 2008, jak i tendencja do krytycznej oceny rozszerzenia lat 2004–

2007 sprawiły, że znacznie spadła gotowość na przyjęcie do UE nowych państw. 

                                                           
20

 Trzy ostatnie państwa przystąpiły już do Unii Europejskiej (UE), która powstała 1 listopada 
1993 roku, kiedy wszedł w życie Traktat z Maastricht. 
21

 Określenia takie jak „postkomunistyczny” lub „poradziecki” („postsowiecki”) są często 
używane, choć pojawiają się głosy krytykujące ich stosowanie. Rządy komunistyczne, czy 
przynależność do ZSRR były przecież ważnymi, ale nie jedynymi kartami w historii wielu 
państw i narodów. Zob. 1991-2011 Umarł ZSRR, niech żyje Europa Wschodnia, w: „Nowa 
Europa Wschodnia”, 1 (15) 2011 s. 3. 
22

 Szczegółowe informacje o poszczególnych rozszerzeniach oraz ilustrujące to mapy 
Europy: A. Krzemiński, Fale rozszerzenia, w: Dzieje wspólnej Europy [Pomocnik Historyczny 
„Polityki”], s. 98-105. 
23

 Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Rozszerzenie, Unia Europejska, 2015, s. 4. 
24

 Wytyczne polityczne przewodniczącego Junckera (do pobrania): https://ec.europa.eu/ 
commission/publications/president-junckers-political-guidelines_pl [dostęp 25.05.2019]. 
Juncker od 2014 roku jest przewodniczącym Komisji Europejskiej. W listopadzie 2019 roku 
urząd ten obejmie Ursula von der Leyen. https://www.europarl. europa.eu/news/pl/press-
room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-
przewodniczaca-komisji [dostęp 29.07.2019]. 
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Nastąpiło „zmęczenie rozszerzeniami”, a polityka rozszerzenia jest jedyną polityką 

UE, która ma dziś więcej przeciwników (46%) niż zwolenników (44%)25. 

Są jednak konkretne plany powiększenia UE. Akcesja Chorwacji to istotna zachęta 

dla innych państw regionu Bałkanów Zachodnich. W lutym 2018 r. KE opublikowała 

dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia, w którym podaje 2025 r. jako 

przybliżoną datę przystąpienia do UE Czarnogóry i Serbii26. W ostatnich miesiącach 

poprawiła się sytuacja Macedonii Północnej, bo tak od 12 lutego 2019 r. brzmi 

oficjalna nazwa tego bałkańskiego państwa ze stolicą w Skopje. Zmiana nazwy 

znacznie przyczyniła się do rozwiązania wieloletniego sporu z Grecją, w której 

granicach znajduje się duża część historycznej krainy zwanej Macedonią27. 

Na rozszerzenie w tym kierunku wskazuje także dr Tomasz Kubin, analizując szanse 

poszczególnych państw na przystąpienie do UE28. 

Przed rozszerzeniami może nas czekać jednak sytuacja odwrotna. Traktat o Unii 

Europejskiej (TUE) w artykule 50 przewiduje możliwość wystąpienia z UE29. W 2016 

roku chęć opuszczenia UE wyraziła Wielka Brytania. W historii Zjednoczonej Europy 

nigdy wcześniej nie było przypadku, w którym któreś z państw wystąpiło ze 

Wspólnoty30. 

Więcej na temat Brexitu w dalszej części publikacji. Zanim będzie o wychodzeniu, 

skupimy się jednak na przystępowaniu do UE… 

 

  

                                                           
25

 C. Lewandowicz, Piętnaście lat jednoczenia Europy…, s. 115-116. 
26

 http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20180126STO94113/balkany-
zachodnie-kolejny-kierunek-rozszerzenia-unii-europejskiej [dostęp 27.05.2019]. 
27

 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-02-06/macedonia-o-krok-od-
czlonkostwa-nato [dostęp 6.06.2019]. 
28

 Unia na rowerze…, s. 8. 
29

 Traktat o Unii Europejskiej, https://www.arslege.pl/traktat-o-unii-europejskiej/k78/ 
[dostęp 24.05.2019]. 
30

 W 1985 roku (również po referendum) Wspólnoty Europejskie opuściła Grenlandia, która 
jednak nie jest niepodległym państwem, lecz autonomicznym terytorium zależnym 
Królestwa Danii. Zob. https://www.rp.pl/Brexit/170329021-Przed-Wielka-Brytania-
Wspolnoty-Europejskie-opuscila-Grenlandia.html [dostęp 4.06.2019]. 
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Droga Polski do Unii Europejskiej 

Pragnieniem moim — jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego, 

który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich, 

tego drugiego „płuca" naszej wspólnej europejskiej ojczyzny — jest to, by 

Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś 

aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia 

Św. Jan Paweł II 

 

Powyższe słowa Jan Paweł II wypowiedział 11 października 1988 roku podczas 

wizyty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu31. Polska – i inne słowiańskie kraje 

Europy Środkowej i Wschodniej – wciąż były rządzone przez komunistów 

i uzależnione od ZSRR. Pragnienie papieża mogło się więc wydawać abstrakcyjne, 

tymczasem to „kiedyś” okazało się – z historycznego punktu widzenia – 

„wkrótce”32. 

Zmarły w 2005 roku (dziś już święty) Jan Paweł II dożył przystąpienia Polski Do Unii 

Europejskiej. Zanim opiszemy jak do tego doszło, zastanówmy się, jakie państwa 

mogą przystąpić do Unii Europejskiej oraz co muszą zrobić, jeśli wyrażą taką chęć. 

Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie, które szanuje 

demokratyczne wartości UE i je propaguje, może ubiegać się o członkostwo w UE33. 

Zgodnie z artykułem 2 TUE: „Unia opiera się na wartościach poszanowania 

godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 

również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 

mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie 

opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności 

oraz na równości kobiet i mężczyzn”34. 

                                                           
31

 Pełna treść przemówienia Ojca Świętego: http://www.janpawel2.pl/centrumjp2/1984-
wspomnienie-wizyty-papiea-jana-pawa-ii-w-parlamencie-europejskim [dostęp 4.07.2019]. 
32

 M. Zakrocki, Drugie płuco, w: Dzieje wspólnej Europy…, s. 106. 
33

 Traktat o Unii Europejskiej… 
34

 Ibidem. 
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Wspomina o tym artykuł 49 TUE, w którym czytamy, że: „Każde państwo 

europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w artykule 2, i zobowiązuje się 

je wspierać, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii”35. 

Powyższe wartości, rzecz jasna, muszą być szanowane nie tylko przez państwa 

wyrażające chęć przystąpienia do UE. Państwa członkowskie tym bardziej są do 

tego zobowiązane. Podkreśla to artykuł 7 TUE, który dotyczy praworządności. 

Pojawia się tam możliwość stwierdzenia istnienia „wyraźnego ryzyka poważnego 

naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2”36. 

Podstawą każdego procesu rozszerzenia jest poszanowanie litery prawa, zasad 

demokratycznych i praw człowieka37. Państwo, które chce przystąpić do UE musi 

spełnić kryteria ustalone podczas szczytu w Kopenhadze w 1993 roku. 

Do tzw. kryteriów kopenhaskich zaliczamy: kryteria polityczne (wśród nich stabilne 

instytucje demokratyczne i poszanowanie praw człowieka), kryteria ekonomiczne 

(m. in. sprawnie działająca gospodarka rynkowa) oraz zdolność do przyjęcia na 

siebie wymogów członkostwa (takich jak przestrzeganie celów unii politycznej, 

gospodarczej i walutowej)38. 

Proces akcesyjny – czyli proces przystępowania kraju do UE – przebiega według 

ścisłych warunków, przejście do kolejnego etapu ma miejsce po osiągnięciu 

rzeczywistego postępu w praktyce i jest uzgadniane przez wszystkie strony 

negocjacji. Ma to na celu zagwarantowanie, że kraje kandydujące są w pełni 

przygotowane do członkostwa w UE, zanim faktycznie to nastąpi. Reformy związane 

z przystąpieniem do UE nie ograniczają się do dostosowania krajowych przepisów 

prawa do standardów unijnych39. 

Proces akcesyjny dzieli się na trzy etapy. Najpierw UE oferuje danemu 

krajowi perspektywę członkostwa. Kraj ten następnie uzyskuje oficjalny status 

kandydata do członkostwa. Kolejnym etapem jest otwarcie oficjalnych negocjacji 

w sprawie członkostwa (dany kraj musi z reguły przeprowadzić odpowiednie 

reformy, aby dostosować swoje prawodawstwo do przepisów obowiązujących 

w UE)40. 

                                                           
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem. 
37

 Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Rozszerzenie…, s. 16. 
38

 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/enlargement/ [dostęp 26.06.2019]. 
39

 Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Rozszerzenie…, s. 16. 
40

 Ibidem, s. 6. 
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Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, państwa członkowskie oraz dany kraj 

kandydujący przyjmują i podpisują projekt traktatu o przystąpieniu (traktat 

akcesyjny). Po zakończeniu procesu ratyfikacyjnego traktat akcesyjny wchodzi 

w życie w ustalonym terminie i dany kraj staje się państwem członkowskim UE41. 

Po powyższych ustaleniach przeprowadza się też często referendum akcesyjne, 

w którym obywatele zainteresowanego kraju wyrażają zgodę na przystąpienie do 

UE42. 

 

Tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce? Ponad 15 lat temu mogła się o tym 

przekonać Polska. 

Koniec lat 80. i tzw. „Jesień Ludów” pozwoliły myśleć o dalszym jednoczeniu Europy 

i poszerzaniu jej o państwa, które wtedy odzyskały wolność. Była wśród nich Polska. 

Perspektywa Europy jednoczącej się na zasadach demokracji przedstawicielskiej, 

obywatelskiej przedsiębiorczości, wolności jednostki i rządów prawa, otworzyła 

przed Polską najkorzystniejszą koniunkturę polityczną od 300 lat. W 1989 r. Polska 

przestała być państwem zależnym i tym samym powstały podstawowe warunki dla 

dalszych zasadniczych wysiłków na rzecz jej politycznej i gospodarczej stabilizacji 

oraz niezakłóconego rozwoju43. 

Tak o tamtych czasach pisał Pan Janusz Loch: 

 
Rozpada się Blok Wschodni. Polska staje się wolna i znów czujemy się krajem 

wolnym, grawitującym w kierunku Zachodu. Zaczęliśmy tęsknić do Unii 

Europejskiej, bo według opinii Polaków to klucz do poprawy życia. Nowo 

wybrane władze naszego kraju zaczęły szukać sposobu, jak integrować się 

z Unią Europejską. 

 

 

                                                           
41

 https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_pl [dostęp 13.06.2019]. 
42

 Nie zawsze jest to formalność. Norwegowie w referendach z 1972 r. i 1994 r. odrzucili 
perspektywę członkostwa. A. Krzemiński, Fale rozszerzenia…, s. 100. 
43

 R. Willa, Droga do członkostwa w Unii Europejskiej – przykład Polski, w: Dialogi Polityczne. 
Polityka – filozofia – społeczeństwo – prawo, nr 8 (2007), s. 97. 



Strona | 20 
 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) było konsekwentnie popierane przez 

wszystkie podstawowe siły polityczne kraju bez względu na zmiany u steru władzy 

zachodzące w ciągu lat 90. XX w. Polskie władze zdecydowały wówczas, że „nie 

wolno dopuścić do tego, by najważniejszy od dziesiątków lat proces, jaki zachodzi 

w naszej sferze kulturowej i geopolitycznej, odbywał się bez naszego udziału”44. 

A rządy były różne. Władzę sprawowali politycy wywodzący się zarówno z szeregów 

dawnej antykomunistycznej opozycji, z „Solidarności”, a także byli działacze 

komunistyczni. W związku z rządami tych ostatnich pojawiały się obawy o dalsze 

losy integracji Polski z UE. 

Miał je także Pan Adam Grzybowski: 

 
Oczekiwałem od naszej władzy bardziej konkretnych działań. (…) Te moje 

obawy były kierowane do polityków lewicowych. Zupełnie się pomyliłem. 

Lewica zachowała się bardzo przyzwoicie i właśnie za ich rządów przystąpiono 

do UE i NATO45. 

 

 

Ale zanim do tego doszło, potrzeba było sporo czasu i wysiłku. 

Pierwsze kontakty Polski ze Wspólnotami Europejskimi sięgają jeszcze czasów PRL. 

Dopiero w latach 70. zaczęły się pojawiać nieformalne i prywatne kontakty 

pomiędzy przedstawicielami władz Polski i WE. We wrześniu 1988 r., a więc jeszcze 

przed przełomem systemowym w Polsce i całym Bloku Wschodnim PRL i WE 

nawiązały stosunki dyplomatyczne, a 19 września 1989 r. podpisano w Warszawie 

Umowę o Handlu i Współpracy, wskutek której już w 1990 r. państwa członkowskie 

Wspólnot stały się głównym partnerem handlowym Polski46. 

Kilka miesięcy później, 25 maja 1990 r., Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek 

o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami. 22 listopada 

                                                           
44

 J. Kułakowski, Strona Polska w negocjacjach z UE, w: H. Tendera-Właszczuk (red.), Polska 
droga do Unii Europejskiej. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z UE, 
Katowice 1997, s. 11. 
45

 Tak dokładnie to do UE przystąpiono za rządów lewicowego SLD – Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Natomiast w dniach, w których Polska przystępowała do powyższych 
organizacji prezydentem RP był, związany z tą partią, Aleksander Kwaśniewski. 
46

 J. Kułakowski, Strona Polska w negocjacjach z UE…, s. 9. 
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1991 r. parafowano, a 16 grudnia 1991 r. podpisano Układ Europejski, który zaczął 

obowiązywać w całości 1 lutego 1994 roku47. 

Przywódcy państw WE na szczycie Rady Europejskiej 21–22 czerwca 1993 r. 

w Kopenhadze zadecydowali wyraźnie i jednoznacznie, że „stowarzyszone kraje 

Europy Środkowej i Wschodniej, które tego sobie życzą, staną się członkami Unii 

Europejskiej” oraz, że „przystąpienie nastąpi niezwłocznie po przyjęciu zobowiązań 

wynikających z członkostwa, w drodze spełnienia warunków politycznych 

i ekonomicznych”48. 

8 kwietnia 1994 r. Minister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Olechowski złożył 

oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Było to doniosłe 

wydarzenie polityczne, a przede wszystkim otwierało drogę na konkretne działania 

zarówno po stronie polskiej, jak i unijnej, ułatwiające pełną integrację Polski ze 

strukturami europejskimi49. 

Wniosek brzmiał następująco50: 

 
Ekscelencjo, 

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym ma zaszczyt złożyć 

wniosek o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

w oparciu o Artykuł O Traktatu o Unii Europejskiej oraz poinformować, że 

Polska jest gotowa podjąć w stosownym czasie negocjacje na temat 

przystąpienia. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Waldemar Pawlak 

 

 

                                                           
47

 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską 
a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38 
48

 Określono tzw. kryteria kopenhaskie, wspomniane już w niniejszym rozdziale.  
49

 R. Willa, Droga do członkostwa w Unii Europejskiej – przykład Polski…, s. 88-89. 
50

 Adresatem pisma („Ekscelencjo…”) był Theodoros Pangalos – ówczesny wiceminister 
spraw zagranicznych Grecji, która sprawowała prezydencję w Radzie UE, a autor wniosku, 
Waldemar Pawlak to ówczesny premier rządu RP. Treść wniosku za: M. Zakrocki, Drugie 
płuco…, s. 108. 
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16 lipca 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła na forum Parlamentu 

Europejskiego (PE) opinie dotyczące wniosków o członkostwo w Unii złożonych 

przez kraje Europy Środkowo–Wschodniej. Opinia KE o Polsce (AVIS) zawierała 

bardzo pozytywną ocenę ogromnego wysiłku, jakiego dokonano w naszym kraju 

w ostatnich latach. KE podkreśliła z uznaniem ogromną skalę przeobrażeń 

systemowych i reform gospodarczych oraz społecznych, zbliżających nasz kraj do 

standardów UE. 

Na szczycie Unii Europejskiej w Luksemburgu (12–13 grudnia 1997 r.) podjęto 

decyzję o rozpoczęciu rokowań z państwami wymienionymi przez KE. Polska 

rozpoczęła je 3 kwietnia 1998 r. w Brukseli, natomiast zakończyła 13 grudnia 2002 

r., podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze51. 

 „W ciągu tego dnia, wieńczącego lata trudów i wysiłków, Polska zrobiła wielki 

historyczny krok. Wierzę głęboko, że nasz naród w pełni zasłużył na tę wielką 

szansę, jaka otwiera się przed nami i przyszłymi pokoleniami. Zrzucamy z siebie 

ostatecznie ciężar Jałty i powojennego podziału Europy. Ten sukces jest wspólny. To 

świadectwo mądrości i dalekowzroczności przywódców europejskich. Wszyscy 

będziemy odczuwali korzyści płynące z tej decyzji” – mówił wtedy ówczesny 

premier Leszek Miller52. 

1 lutego 2003 roku wszedł w życie podpisany 26 lutego 2001 roku Traktat Nicejski, 

który przygotowywał Unię na przyjęcie 10 nowych krajów53. 

W lutym i w marcu 2003 r. trwały jeszcze ostatnie prace prawników, lingwistów, 

a także redakcyjne, nad Traktatem Akcesyjnym. 8 kwietnia Rada Ministrów RP 

wyraziła zgodę na jego podpisanie, a dzień później Parlament Europejski wyraził 

zgodę na przyjęcie do Unii 10 nowych państw, co było bezwzględnym warunkiem 

przystąpienia. Głowy państw i szefowie rządów krajów członkowskich oraz 

kandydujących zostali zaproszeni do wzięcia udziału w nieformalnym szczycie Rady 

Europejskiej w Atenach. 

To wtedy właśnie, 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, podpisano Traktat Akcesyjny54. 
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 R. Willa, Droga do członkostwa w Unii Europejskiej – przykład Polski…, s. 91-95. Tam też 
znajdziemy więcej szczegółów dotyczących przebiegu negocjacji. 
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 Wielka szansa dla Polski – premier Leszek Miller,  http://wyborcza.pl/ 1,75248,1215537. 
html [dostęp 27.05.2019]. 
53

 Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:12001C/TXT [dostęp 20.08.2019]. 
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Począwszy od 16 kwietnia aż do dnia przystąpienia do Unii (1 maja 2004 r.), Polska 

i pozostałe kraje kandydujące uzyskały status „aktywnego obserwatora”, który 

umożliwiał między innymi udział w posiedzeniach Rady UE oraz Rady Europejskiej 

oraz aktywne uczestnictwo w pracach UE (z wygłaszaniem opinii włącznie, jednak 

do momentu akcesji bez prawa udziału w podejmowaniu decyzji)55. 

Podpisany w stolicy Grecji Traktat Akcesyjny nazywany jest często traktatem 

ateńskim. Bardzo rzadko używa się jego pełnej nazwy, która brzmi następująco: 

 

Traktat 

między 

Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, 

Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, 

Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 

Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką 

Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) 

a 

Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką 

Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, 

Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką 

dotyczący przystąpienia 

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 

Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, 

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej 

do Unii Europejskiej. 

 

                                                                                                                                                      
54

 Traktat po podpisaniu został złożony w Rzymie, bowiem od 1957 r. depozytariuszem 
wszystkich modyfikowanych traktatów założycielskich jest rząd włoski. 
55

 R. Willa, Droga do członkostwa w Unii Europejskiej – przykład Polski…, s. 95-96. 
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Nie tylko nazwa jest niezwykle obszerna. Traktat liczył 5,5 tys. stron i ważył 20 kg56. 

W imieniu Polski podpisali go: premier Leszek Miller, Minister Spraw Zagranicznych 

Włodzimierz Cimoszewicz oraz Sekretarz Stanu w MSZ Danuta Hübner57.  

Decyzja o przystąpieniu do UE wymagała jeszcze zgody polskich obywateli. 

W dniach 7–8 czerwca 2003 r. odbyło się dwudniowe referendum w sprawie akcesji 

Polski do UE. Polacy odpowiadali wówczas na pytanie: 

 
Czy wyraża Pan/Pani zgodę 

na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej 

do Unii Europejskiej? 

 

 

Zwolennicy integracji stanowili zdecydowaną większość. Frekwencja wyniosła 

58,85%; za wejściem Polski do UE opowiedziało się 77,45% głosujących (około 13,5 

mln głosujących), przeciw było 22,55% (około 3,9 mln głosujących)58. 

Zgodnie z artykułem 2 pkt. 2 Traktatu ateńskiego „Niniejszy Traktat wchodzi w życie 

z dniem 1 maja 2004 roku, pod warunkiem, że do tej daty złożone zostaną 

wszystkie dokumenty ratyfikacyjne”59. 

Tak też się stało i w dniu wejścia w życie traktatu Polska wraz z dziewięcioma 

innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej stała się 

państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

Był to wielki dzień i niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Polski i nie tylko dla 

pozostałych nowych członków, lecz dla całej Europy. 

Perspektywa poszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo–

Wschodniej (EŚ–W) była największym wyzwaniem politycznym, przed jakim stanęła 

ona od początków swej historii. Stanowiła też swego rodzaju powrót do źródeł 

                                                           
56

 Dzieje wspólnej Europy…, s. 111. 
57

 Obecnie wszyscy troje są europosłami, a Hübner była wcześniej członkiem Komisji 
Europejskiej: https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/poslowie_parlament_i_ty/ 
poslowie_pl.html [dostep 19.08.2019]. 
58

 https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.html [dostęp 26.06.2019]. 
59 

Traktat oraz inne ważne dokumenty związane z przystąpieniem Polski do UE dostępne na: 
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html?locale=pl# 
new-2-30 [dostęp 15.05.2019]. 
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chrześcijańskiej jedności Europy i zarazem do idei, które przyświecały „ojcom” 

integracji europejskiej — stworzenia na kontynencie warunków pokojowej 

współpracy narodów zamieszkujących wszystkie jej części60. 

Zwracał na to uwagę także Cezary Lewandowicz, pisząc, że „Polska brała udział 

w wyjątkowym, historycznym rozszerzeniu „nie tylko dlatego, że przyjęto wtedy aż 

10 nowych państw, najwięcej w historii integracji europejskiej, ale też dlatego, że 

przyświecał mu polityczny cel — zjednoczenie Europy”. Członkostwo w UE ośmiu 

państw Europy Środkowej i Wschodniej 15 lat po zakończeniu zimnej wojny miało 

przypieczętować zjednoczenie Europy rozdartej przez ponad pół wieku na dwie 

części61. 

Oddajmy jeszcze glos jednemu z „Ojców Europy”. „Musimy budować Europę nie 

tylko w interesie wolnych narodów, ale także po to, by móc powitać narody 

wschodnie, które uwolnione od podporządkowania, jakiego dotychczas 

doświadczały, zwróciłyby się do nas z prośbą o przystąpienie i o nasze moralne 

wsparcie” – pisał w 1963 r. Robert Schuman62. 

Schuman miał na myśli także Polskę. Dziś nasza ojczyzna jest już wolna od 

podporządkowania, nasza prośba o przystąpienie została zaakceptowana i wciąż 

otrzymujemy wsparcie ze strony zjednoczonej Europy. 

Przyjrzyjmy się teraz temu, jak wygląda nasze członkostwo w UE. 

  

                                                           
60

 S. Stebelski, Zmiana układu sił w UE po przyjęciu Polski i innych krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej…, s. 14-17. 
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 C. Lewandowicz, Piętnaście lat jednoczenia Europy…, s. 103. 
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 L. Macek, L’élargissement met-il en péril le projet européen?, Paris 2011, s. 9, cyt. za: 
C. Lewandowicz, Piętnaście lat jednoczenia Europy…, s. 104. 
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Polska w Unii 

Znak mówi, że Polska nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. 

Polska jest centrum cywilizacji europejskiej.  

Ronald Reagan 

 

Co się wydarzyło po 1 maja 2004 roku? 

Już 13 czerwca 2004 r. Polacy po raz pierwszy wzięli udział w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. 

W latach 2007-2008 Polska przystąpiła do Układu z Schengen, dzięki czemu Polacy 

mogą swobodnie podróżować po Europie63. 

7 maja 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji zainicjowano ważny dla polityki 

zagranicznej Polski i całej UE program Partnerstwa Wschodniego (PW)64. 

W kolejnych latach byli premierzy Polski objęli wysokie stanowiska w unijnych 

instytucjach. W latach 2009-2012 Jerzy Buzek był Przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego, natomiast od roku 2014 Donald Tusk jest Przewodniczącym Rady 

Europejskiej65. 

W dniach 1 lipca-31 grudnia 2011 r. Polska sprawowała prezydencję w Radzie Unii 

Europejskiej. To półrocze, pomimo różnych problemów i porażek, jest oceniane 

raczej pozytywnie. Martin Schulz ocenił, że „polska prezydencja ‘bez żadnych 

wątpliwości’ była najlepszą w ciągu ostatnich lat”66. 
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 Od 21 grudnia 2007 r. członkostwo Polski w układzie z Schengen obejmowało przejścia 
lądowe i morskie a od 29 marca 2008 r. lotniska. 
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 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/ [dostęp 10.07.2019]. 
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 Tusk pozostanie na swoim stanowisku do 1 grudnia 2019 r. Jego następcą będzie były 
premier Belgii Charles Michel https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/nomination-
process-2019/ [dostęp 8.07.2019]. Warto dodać, że Buzek i Tusk to pierwsi i jak dotąd 
jedyni przedstawiciele zarówno Polski, jak i ogólnie państw „nowej Unii” na tak wysokich 
stanowiskach. 
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 Schulz był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2012-2017 i zastąpił na 
tym stanowisku Jerzego Buzka. Następca Buzka: Polska sprostała wyzwaniom. To najlepsza 
prezydencja ostatnich lat, https://www.wprost.pl/swiat/283430/nastepca-buzka-polska-
sprostala-wyzwaniom-to-najlepsza-prezydencja-ostatnich-lat.html [dostęp 10.07.2019]. 
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W 2016 roku rozpoczął się spór Polski z Komisją Europejską w sprawach 

dotyczących praworządności. 

To tylko kilka ważnych wydarzeń związanych z piętnastoletnim członkostwem Polski 

w UE67. 

Nie ulega wątpliwości, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na 

życie prawie 40 milionów Polaków. Choćby dlatego, że 1 maja 2004 roku stali się 

oni obywatelami UE. 

Zgodnie z art. 9 TUE oraz art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem 

UE. Co ważne, unijne obywatelstwo ma charakter dodatkowy względem krajowego 

i nie zastępuje go. Oficjalnie jesteśmy zatem po pierwsze Polakami, a poza tym 

Europejczykami i tak też się czujemy68. 

„Kiedy pytamy obywateli UE o to, kim się czują, w pierwszej kolejności wymieniają 

swoją narodowość, a Europejczyk pojawia się na drugim albo nawet na trzecim 

miejscu” – mówi dr Tomasz Kubin69. 

Potwierdza to sondaż z kwietnia 2019 roku, w którym po raz pierwszy w tego typu 

badaniu większość badanych (52%) uważa się za „Polaka i Europejczyka”. Poczucie 

związku z Europą nie doprowadziło do osłabienia tożsamości narodowej, ponieważ 

europejska tożsamość jest na ogół wtórna wobec tożsamości narodowej70. 

A co oznacza obywatelstwo UE? Między innymi prawo do swobodnego 

przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich. Obywatele 

mają też wpływ na działania UE poprzez m. in. prawo do głosowania 

i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawo do składania 

petycji do PE, czy do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej71. 
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 Zob. Oś czasu. Polska w Unii Europejskiej, w: 15 lat Polski w Unii Europejskiej…, s. 34. 
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 Traktat o Unii Europejskiej…; Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE): 
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w Unii Europejskiej, https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2019/14/newsletter.php 
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Co istotne, obywatelstwo Unii nie wiąże się jak dotąd z żadnymi obowiązkami dla 

obywateli Unii i stanowi to główną różnicę między obywatelstwem UE 

a obywatelstwem państw członkowskich72. 

Możemy też korzystać z naszych praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE. 

Dotyczą one praw obywatelskich, a także m. in.  wolności, godności i równości73. 

 

A jak wydarzenia sprzed 15 lat wspominają Polacy i Europejczycy? 

Pani Aleksandra Jańska ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz 

– Centrum poetycko podkreśla, jak ważnym tematem była w tamtych dniach 

akcesja: 

 
Rok 2004 rok – Unia, podają media 

Słowo jak wulkan Etna działało 

Rozmowy w domu, rodzinie, 

w ogrodach działkowych 

Przy piwie… 

 

 

Ta niezwykle istotna kwestia budziła też pewne obawy, o czym wspominał Pan 

Adam Grzybowski: 

 
Całościowo pomysł stworzenia Unii Europejskiej był wspaniały, lecz ja 

uważałem, że my, jako naród podzielony wpływami komunistycznymi nie 

pasujemy do tego, oraz w najbliższych latach nie dostosujemy się. 
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 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/145/obywatele-unii-europejskiej-i-
ich-prawa [dostęp 3.06.2019]. 
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 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska/obszary/fra/karta_praw
_podstawowych_ue [dostęp 24.05.2019]. 
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Obawy dotyczyły tez innych kwestii. Polacy zadawali mnóstwo trudnych pytań, 

które przypomina Pani Aleksandra Jańska: 

 
Pytania same cisnęły się do ust. Czy granice Polski pozostaną? Czy wprowadzą 

walutę euro? Czy będzie praca na Zachodzie dla Polaków? Czy będzie 

Euroregion Silesia? Czy będzie język polski? Czy zabytki architektury 

pozostaną? Czy chrześcijaństwo uratują? I tak zaczęło się mówić o Unii 

Europejskiej. Pytania były podszyte emocjami, złymi i dobrymi, niechęcią, 

niepokojem, obawą i zatroskaniem, ale też dumą i satysfakcją. 

 

 

Pan Janusz Loch także się nad tym zastanawiał. Pytał i odpowiadał: 

 
Jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy w Unii, ale nachodziły nas obawy czy nasza 

kultura, nasze tradycje, nasze tradycje narodowe zostaną zachowane i zostaną 

uszanowane. Otóż myślę, że nie tylko zostaną zaakceptowane, ale zostaną 

uznane jako część kultury europejskiej. 

 

 

Poza obawami były też wielkie nadzieje. Taki pisał o tym Pan Janusz Loch: 

 
I stało się: 1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. 

Radość, euforia i oczekiwania, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 

staniemy się tak zasobni jak Zachód Europy. 

 

 

Oddajmy jeszcze głos Pani Aleksandrze Jańskiej: 

 
2004 rok – włączenie Polski do Unii Europejskiej, 2007 rok – wejście do strefy 

Schengen. Coś, co w latach 90. wydawało się niemożliwe stało się prawdą. 
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Istotnie, ludziom, którzy pamiętają dawne czasy z pewnością trudno było uwierzyć, 

że było to możliwe. 

Anna Radwan-Röhrenschef również zauważa, że „Przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej było krokiem w nieznane. Uważaliśmy, że będziemy członkiem drugiej 

kategorii i czekają nas lata wielkich wyrzeczeń. Obawialiśmy się wzrostu 

bezrobocia, podwyżek cen, upadku rolnictwa i że — generalnie — „nas wykupią”. 

Pozytywne emocje i nadzieje przeplatały się z niepokojem o europejskie jutro”74. 

A jakie było (a właściwie jest) to „europejskie jutro”? Wielu Polaków dostrzega 

korzyści związane z członkostwem w UE. Na początek informacje ogólne. 

Przyjrzyjmy się sondażom. 

W sondażu przeprowadzonym w kwietniu 2019 r. bilans skutków integracji Polski 

z Unią Europejską po 15 latach członkostwa został oceniony zdecydowanie 

pozytywnie. Polacy doceniają przede wszystkim gospodarcze i finansowe korzyści 

z przynależności do Unii. Niemal trzy czwarte badanych (74%), patrząc 

z perspektywy czasu, uważa, że gdyby Polska nie stała się członkiem Wspólnoty, 

nasz kraj rozwijałby się gorzej niż obecnie75. 

Podobnie uważają eksperci, wskazując, że członkostwo w UE ma dla naszego kraju 

zdecydowanie pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, a dużą rolę odegrały 

między innymi środki unijne76. 

Pozytywny stosunek do członkostwa Polski w UE zdecydowanie dominuje 

we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. 

78% respondentów uważa, że obecność Polski w UE przynosi naszemu krajowi 

więcej zysków niż strat. 

W wielu sprawach mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem pozytywnych opinii. 

Postrzegane plusy członkostwa Polski w UE dotyczą z jednej strony przede 

wszystkim pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, z drugiej zaś – 

korzyści wynikających z otwarcia granic i swobód związanych z funkcjonowaniem 

wspólnego rynku. 
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 15 lat Polski w Unii Europejskiej…, s. 7. 
75

 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej... 
76

 Środki unijne każdego roku od wejścia Polski do UE zwiększały wzrost PKB o ¼ czyli o ok. 1 
p.p. I. Morawski, Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę, w: 15 lat Polski w Unii 
Europejskiej…, s. 37-38. 
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Choć opinie, co do skutków integracji na materialne warunki życia Polaków zależą 

przede wszystkim od oceny własnej sytuacji materialnej (im jest ona lepsza, tym 

częstsze przekonanie o korzystnym wpływie integracji z UE na materialne warunki 

życia), to także osoby źle oceniające swoją sytuację bytową zauważają poprawę 

warunków życia Polaków (58%)77. 

Sondaż wydaje się potwierdzać twierdzenie, że Unia Europejska jest najbardziej 

efektywnym na świecie mechanizmem podnoszenia standardu życia ludności 

krajów mniej rozwiniętych do poziomu krajów rozwiniętych78. 

Polska odniosła ogromne korzyści z obecności w UE, i to na wielu polach. Integracja 

europejska umożliwiła jej  przede wszystkim doganianie Zachodu pod względem 

PKB per capita oraz uczyniła ten proces łagodniejszym, niż mógłby on wyglądać 

w alternatywnych scenariuszach79. Mechanizmy odpowiedzialne za ten sukces 

wciąż działają i jest wiele powodów, by sądzić, że postęp gospodarczy wywołany 

korzyściami z członkostwa będzie kontynuowany80. 

Ignacy Morawski zwraca uwagę, że korzyści przyniosło Polsce nie tylko członkostwo 

w UE, ale już sam proces integracji europejskiej. Kiedy po podpisaniu w 1991 r. 

umowy stowarzyszeniowej przystąpienie do Wspólnot Europejskich stało się 

jasnym strategicznym celem polskiego rządu, podniosło to wiarygodność Polski 

w oczach inwestorów i już wtedy pozytywnie wpływało na wzrost gospodarczy81.  

Sukcesy polskiej gospodarki docenia także Bank Światowy82. Polska stała się też 

pierwszym krajem z Europy Środkowej i Wschodniej w gronie 25 najbardziej 

zaawansowanych gospodarek świata83. 
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 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (komunikat z Badań) nr 59/2019, 
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_059_19.PDF [dostęp 22.08.2019]. 
78 

Ekonomista Banku Światowego Intermit Gill, nazwał ten mechanizm  „europejską 
maszyną konwergencji”. I. Morawski, Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę…, s. 
39. 
79

 W ostatnich dekadach Polska rozwijała się szybciej od krajów rozwiniętych, a PKB na 
głowę mieszkańca Polski wzrósł z 40% do 60% dochodu per capita Niemiec. Gdyby nie efekt 
akcesji, zbliżanie do Niemiec byłoby wolniejsze, a może w ogóle by nie nastąpiło. Ibidem, 
s. 38. 
80

 Ibidem, s. 54. 
81

 Ibidem, s. 37-38. 
82

 P. Świeboda, Piętnaście kolejnych lat Polski w Unii Europejskiej: gra o wysoką stawkę, 
w: 15 lat Polski w Unii Europejskiej…, s. 138. 
83

 https://www.gb.pl/polska-od-dzis-wsrod-25-top-gospodarek-pnews-1496.html [dostęp 
20.08.2019] 
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Czy wspomniane sukcesy gospodarcze i zauważalny pozytywny wpływ UE na nasz 

kraj i nasze codzienne życie przekładają się na duże poparcie dla członkostwa Polski 

w UE? 

W kwietniu 2019 r. odnotowano rekordowo wysokie poparcie dla członkostwa 

Polski w UE – łącznie zadeklarowało je 91% badanych, z czego aż 59% w sposób 

zdecydowany. Patrząc na wyniki podobnych badań sprzed lat zobaczymy, że liczba 

zwolenników członkostwa w UE stale rośnie84. 

 

A jakie konkretne korzyści z członkostwa w UE doceniają uczestnicy naszego 

konkursu? 

Pan Janusz Loch wyjątkowo docenia członkostwo w UE i wynikającą z tego pomoc 

ze strony Brukseli: 

 
Po latach gołym okiem widać pomoc Unii. Wystarczy przejechać przez Polskę, 

zobaczyć odbudowane drogi, zabytki, nowe budownictwo dotowane przez 

Unię. Myślę, że przez wiele wieków naszej historii nie mieliśmy takiej 

pomocy. 

 

 

Pani Aleksandra Jańska zwracała uwagę na najbliższe otoczenie…: 

 
Na przykład w Raciborzu dzięki dotacji z UE wyremontowano Zamek Piastowski 

– gotycki z przepiękną XIII-wieczną kaplicą, w której znajduje się obraz 

św. Tomasza Becketa, który jest nazywany perłą górnośląskiego gotyku. 

(…) 

Rozwinęła się również sieć kulturalna w całym regionie, co umożliwia 

podtrzymywanie tradycji kulturalnej, regionalnej i historycznej. 

 

 

                                                           
84

 Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej przed 15. Rocznicą obecności w UE 
i wyborami do Parlamentu Europejskiego, https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2019/ 
15/newsletter.php [dostęp 22.08.2019]. 
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…oraz wspomniała o edukacji, wskazując na korzyści młodszych i tych trochę 

starszych studentów: 

 
Uzdolnieni uczniowie i studenci korzystają z wymiany międzynarodowej 

w ramach programów edukacyjnych. Studenci mogą wybierać kierunki, na 

których będą się kształcić na zagranicznych uczelniach. 

(…) 

Unia Europejska przeznacza również finanse dla seniorów – powstaje coraz 

więcej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora. „Bądź aktywny” to 

projekt dotyczący zdrowia, aktywności fizycznej i diety. Seniorzy z Raciborza też 

korzystali z tego projektu. Organizowane są wykłady z lekarzami, dietetykami 

oraz rehabilitantami, wyjazdy do teatrów oraz wycieczki krajoznawcze. 

 

 

Na wspomnianą mobilność zwracał uwagę również Pan Janusz Loch: 

 
Pamiętajmy, że dzięki Unii świat stanął dla nas otworem. Lata trzymani na 

uwięzi rozjeździliśmy się po świecie nie tylko za pracą, ale również turystycznie. 

 

 

Nieskromnie dodam, że dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej mogą działać 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, które działają w Katowicach oraz 24 

innych miastach w całej Polsce a także w ponad 400 miastach na terenie całej UE. 

Nasze działania są doceniane, na przykład przez Panią Aleksandrę Jańską: 

 
Dzięki wykładom profesjonalistów z Punktu Informacji Europejskiej Europe 

Direct – Katowice możemy dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej, o jej 

znaczeniu i dalszym rozwoju państw europejskich. 

 

 

Przykładem przekazywania zawartej w nazwie punktu „informacji europejskiej” 

i prowadzenia szeroko rozumianych działań edukacyjnych jest także niniejsza 

publikacja i inne podobne nasze wydawnictwa. 
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Mieszkańcy województwa śląskiego (i nie tylko) mają większą wiedzę i świadomość 

tego, jakie korzyści wiążą się z członkostwem w UE. Wiedzą też, że decyzje 

zapadające w Brukseli czy Strasburgu mają wpływ na ich codzienne życie. 

Pani Aleksandra Jańska słusznie jednak zauważa, że: 

  
Mimo, że decyzje Unii Europejskiej mają wpływ na nasze życie, my nie chcemy 

mieć wpływu na życie Unii Europejskiej. 

 

 

Dobrze widzimy to co pięć lat, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

jedynej unijnej instytucji wybieranej demokratycznie przez obywateli UE. Polscy 

i Europejscy wyborcy niechętnie biorą w nich udział. Jak wyglądała sytuacja przed 

tegorocznymi wyborami85? 

Najwyższą średnią frekwencję (niespełna 62%) miały pierwsze bezpośrednie 

wybory (w czerwcu 1979 r.). W kolejnych latach frekwencja spadała i od wyborów 

w 1999 r. nie przekroczyła 50%. W Polsce, która w wyborach do PE brała udział 

trzykrotnie (2004, 2009, 2014), frekwencja była jedną z najniższych w UE i nigdy nie 

przekroczyła  25%86. 

Do tego, jak ważne jest głosowanie nawiązywał Pan Janusz Loch: 

 
Kochani! Idźmy na wybory do Parlamentu Europejskiego. I nie zadajmy sobie 

pytań czy mój głos ma znaczenie. Ma i to duże. 

 

 

Istotnie, wielu wyborców twierdzi, że ich głos nie ma znaczenia. Szczególnie 

w wyborach do PE, który ma swoje siedziby setki kilometrów stąd: w Brukseli, 

Luksemburgu i Strasburgu 87. 
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 Konkurs został przeprowadzony i rozstrzygnięty jeszcze przed dniem wyborów, czyli przed 
26 maja. 
86

 Parlament Europejski: fakty i liczby (briefing), kwiecień 2018, s. 7. 
87

 Oficjalna siedziba PE i miejsce, w którym odbywa się większość posiedzeń plenarnych to 
Strasburg; posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli, natomiast 
sekretariat PE ma oficjalną siedzibę w Luksemburgu. https://www.europarl.europa.eu/ 
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A zatem czy rzeczywiście nasze głosy mają znaczenie? I to duże, jak stwierdził 

powyżej pan Janusz? 

Parlament Europejski uchwala prawo, które obowiązuje we wszystkich państwach 

członkowskich oraz podejmuje niezwykle istotne decyzje i stawia czoła wielu 

światowym wyzwaniom. Oddając głos, wybieramy, kto będzie podejmować te 

decyzje. 

W ostatnich latach działania posłów do PE doprowadziły do zniesienia opłat 

roamingowych, ułatwienia dostępu do Internetu, przeciwdziałaniu tzw. 

geoblokowaniu88, walce z podwójnymi standardami89 oraz ochronie danych 

osobowych. Te i inne decyzje naprawdę mają wpływ na nasze codzienne życie. 

A jak było w tym roku? Frekwencja w Polsce wyniosła 45,68%, czyli była prawie 

dwukrotnie wyższa niż zwykle. Frekwencja w całej UE, która wyniosła 50,62% była 

najwyższa od 1999 roku i pierwszy raz w historii nie była niższa niż pięć lat 

wcześniej90. 

Tylko tyle i aż tyle… Wciąż prawie połowa Polaków i Europejczyków uprawnionych 

do głosowania nie korzysta z tego prawa. Jednakże w porównaniu z danymi 

z poprzednich lat frekwencja może zadowalać i dawać nadzieję na kolejne lata. 

A nadzieja będzie potrzebna, bo Europę i Polskę czeka wiele wyzwań… 

  

                                                                                                                                                      
news/pl/faq/19/dlaczego-parlament-przemieszcza-sie-miedzy-bruksela-a-strasburgiem 
[dostęp 2.08.2019]. 
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 Geoblokowanie występuje, gdy sklep internetowy utrudnia sprzedaż ze względu na 
narodowość lub miejsce zamieszkania klienta. Parlament Europejski przyjął przepisy 
zakazujące tego rodzaju dyskryminacji. Dzięki tym decyzjom możemy robić zakupy online na 
takich samych warunkach w całej UE.  
89

 Badania zlecone przez PE wykazały, że produkty tej samej marki sprzedawane 
w identycznych opakowaniach często mają gorszy skład np. w państwach Europy Środkowo-
Wschodniej. Posłowie uznają to za niedopuszczalną dyskryminację i zamierzają wpisać ten 
proceder na czarną listę praktyk. 
90

 Szczegółowe wyniki wyborów we wszystkich państwach UE oraz dane na temat 
frekwencji dostępne na: https://wyniki-wybory.eu/ [dostęp 10.06.2019]. Szczegółowe 
wyniki w Polsce: https://wyniki-wybory.eu/wyniki-krajowe/polska/2019-2024/ [dostęp 
10.06.2019]. 



____________________      _Półtorej  dekady w zjednoc zonej  Europie  

Strona | 37  
 

Co dalej? 

 
Musimy stworzyć coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy (…) 

Całemu temu pilnemu dziełu Francja i Niemcy muszą wspólnie przewodzić. 
Wielka Brytania, Brytyjska Wspólnota Narodów, potężna Ameryka 

i, jak mam nadzieję, także Rosja Sowiecka (…) muszą być 
przyjaciółmi i ojcami chrzestnymi nowej Europy. 

 
Winston Churchill 

 

Stany Zjednoczone Europy nie powstały, jednak udało się zrealizować inne 

koncepcje integracji europejskiej. Powstały Wspólnoty Europejskie, a także Unia 

Europejska. 

Powyższe słowa wieloletniego premiera Wielkiej Brytanii (uznawanego także 

za „Ojca-Założyciela Unii Europejskiej”) wyjaśniają nam, dlaczego Wielkiej Brytanii 

nie było wśród państw założycielskich. Wielka Brytania została w końcu członkiem 

WE i UE, ale już za niedługo może być ponownie tylko „przyjacielem” zjednoczonej 

Europy. 

Według Agaty Gostyńskiej-Jakubowskiej z Centre for European Reform negocjacje 

w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i zamieszanie z tym związane przyćmiły 

zbliżającą się piętnastą rocznicę rozszerzenia UE na Wschód. Unię Europejską 

opuszcza bowiem jeden z największych promotorów tego procesu91. Polska 

i pozostałe państwa Europy Środkowej powinny jednak wykorzystać tę rocznicę do 

podkreślenia pozytywnego wkładu regionu w rozwój UE oraz do pogłębionej 

refleksji na temat roli regionu w umacnianiu w następnych latach wspólnoty 27 

państw członkowskich92. 

Wydawało się, że przypadającą 1 maja rocznicę świętować będzie Unia licząca 27 

państw członkowskich, już bez Wielkiej Brytanii. Planowany na ten rok „brexit”, jak 
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 Wielka Brytania była jednym z największych zwolenników rozszerzenia UE na Wschód. 
Poparcie dla rozszerzenia wyrażała prawie połowa brytyjskiego społeczeństwa. W 2004 
r. Wielka Brytania razem z Irlandią i Szwecją — jako jedyne państwa “starej Unii” — od razu 
otworzyły granice dla pracowników z nowych państw członkowskich, w tym z Polski. 
W tamtym okresie A. Gostyńska-Jakubowska, Brexit. Konsekwencje dla Polski, w: 15 lat Polski 
w Unii Europejskiej…, s. 74. 
92

 Ibidem, s. 86. 
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potocznie określany jest proces wychodzenia tego kraju z UE, to obecnie 

najpoważniejsze wyzwanie dla Wspólnoty. 

W czerwcu 2016 roku w referendum Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu UE. 30 

marca 2017 roku ówczesna premier Theresa May uruchomiła artykuł 50 TUE, 

a zatem na dobre rozpoczęła się procedura Brexitu. Mówiło się wtedy oficjalnie, że 

Wielka Brytania pozostanie we Wspólnocie do 30 marca 2019 r. 

Długotrwałe, wciąż przedłużające się negocjacje oraz coraz poważniejsze spory 

(głównie w brytyjskim rządzie i parlamencie) pociągnęły za sobą kolejne zmiany 

terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE93. 

O brexicie i zamieszaniu z nim związanym pisała także Pani Aleksandra Jańska: 

 
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może ciągnąć za sobą 

negatywne skutki. Wciąż się kłócą, a ludzie mają już dość! (…) Czy dla Polaków, 

migrantów to dobrze? Nasuwa się pytanie czy powrócą do kraju? Czy Wielka 

Brytania zapewni im bezpieczeństwo? To wszystko pozostaje jeszcze 

niewiadome. 

 

 

Na początku września 2019 roku, kiedy piszę te słowa, Wielka Brytania wciąż jest 

członkiem Unii Europejskiej i według obecnych ustaleń pozostanie w UE do 31 

października 2019 roku. Możliwe też, że Brexit w ogóle nie nastąpi. Trudno 

o konkretne scenariusze i prognozy. 25 sierpnia podczas szczytu grupy G794 premier 

Wielkiej Brytanii Boris Johnson miał powiedzieć Donaldowi Tuskowi, że „Wielka 

Brytania opuści UE 31 października bez względu na okoliczności”95. 
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 Informacje na temat działań Parlamentu Europejskiego ws. Brexitu: http://www.europarl. 
europa.eu/news/pl/headlines/priorities/brexit [dostęp 10.05.2019]. 
94

 Grupa G7 skupia przywódców krajów będących największymi potęgami przemysłowymi 
na świecie (Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych) oraz Unii Europejskiej. G7 nie jest organizacją międzynarodową, jej decyzje 
nie są prawnie wiążące, jednak mają silne oddziaływanie polityczne. https://ec.europa.eu/ 
info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/ 
g7_pl [dostęp 26.08.2019]. 
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 https://europarlament.pap.pl/johnson-do-tuska-londyn-opusci-ue-31-pazdziernika-
niezaleznie-od-okolicznosci [dostęp 28.08.2019]. 
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Brexit nie zamyka Wielkiej Brytanii drogi do Unii Europejskiej raz na zawsze. 

Zgodnie z artykułem 50 TUE państwo, które opuści UE może do niej powrócić, 

jednak musi przejść całą procedurę wymaganą do przystąpienia96. Jak już wiemy na 

przykładzie Polski jest to droga długa i niełatwa, ale może zakończyć się sukcesem. 

Jakkolwiek cała sprawa się skończy, decyzja Brytyjczyków o wyjściu z UE wywołała 

w Polsce niepokój. Fiasko rozmów i twardy brexit miałyby negatywne skutki dla 

przedsiębiorców handlujących z Wielką Brytanią97.  Brexit jest też wyjątkowym 

ciosem dla polskiego rządu, który liczył, że razem z Wielką Brytanią będzie 

reformował UE na kształt Europy Ojczyzn. Polsce trudniej będzie również 

promować dalszą liberalizację rynku wewnętrznego oraz asertywną politykę UE 

wobec Rosji98. 

Po brexicie środek ciężkości w procesie decyzyjnym przesunie się głównie 

w kierunku Niemiec i Francji. Z jednej strony, jak zaznaczył minister do spraw 

europejskich Konrad Szymański, Polska stanie się bardziej widoczna na arenie UE99. 

Z drugiej strony Polska i pozostałe państwa Europy Środkowej z niepokojem 

obserwują inicjatywy francusko-niemieckie, które mogłyby skutkować 

pozostawieniem ich w tyle procesu integracji. Brexit osłabia również pozycję 

państw spoza strefy euro w unijnym procesie decyzyjnym, jednakże to właśnie 

Polska mogłaby przejąć rolę nieformalnego lidera grupy państw spoza strefy euro 

i zaangażować się w dyskusję na temat jej przyszłości100. 

W związku z tym akcesja Polski do strefy euro, coraz częściej jest opisywana jest 

jako postulat polityczny i wręcz cywilizacyjny, a nie tylko ekonomiczny. Przyjęcie 

euro miałoby być „kotwicą” dla obecności Polski w UE i ogólnie w strukturach 

zachodniego systemu politycznego i gospodarczego101. 

Pozostając w temacie gospodarki, warto zauważyć, że Brexit ma stworzyć lukę 

w przychodach do budżetu UE rzędu 12-14 mld euro. Wielka Brytania jest bowiem 
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 Traktat o Unii Europejskiej… 
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 W 2017 r. Wielka Brytania była na drugim miejscu, równoległe z Czechami, na liście 
odbiorców polskich towarów (6,4 %). 
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 A. Gostyńska-Jakubowska, Brexit. Konsekwencje dla Polski…, s. 81-84. 
99

 Minister dodał jednak, że nie chciałby postrzegać brexitu w jakikolwiek pozytywny 
sposób, Szymański: Żaden z kryzysów Unii Europejskiej nie ma źródła w Warszawie, 
https://fakty.interia.pl/polska/news-szymanski-zaden-z-kryzysow-europejskich-nie-ma-
zrodla-w-wars,nId,2842748 [dostęp: 20.08.2019] 
100

 A. Gostyńska-Jakubowska, Brexit. Konsekwencje dla Polski …, s. 84-85. 
101

 I. Morawski, Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę…, s. 54. 
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tzw. płatnikiem netto, czyli państwem, którego wkład do budżetu UE wciąż 

przewyższają wydatki UE w tym kraju102. Polska wciąż dużo więcej z budżetu 

otrzymuje, niż do niego dokłada, jednak w 2027 r. sytuacja się odwróci, a zatem 

zostaniemy tzw. płatnikiem netto103. 

Taka sytuacja byłaby korzystna dla Polski, o czym mówił minister inwestycji 

i rozwoju Jerzy Kwieciński: „Nie chcemy być wiecznie takim krajem członkowskim 

UE, który będzie tylko czekał na spływające pieniądze z Brukseli i pozostawał ciągle 

na niższym poziomie rozwoju aniżeli średnia europejska. Naszą ambicją jest nie 

tylko osiągnięcie średniej rozwoju w UE, ale stanie się takim europejskim 

tygrysem”104. 

 „To byłoby miarą naszego sukcesu – dzisiaj płatnikami netto są najbogatsze 

państwa zachodniej Europy, a my przecież aspirujemy do ich poziomu życia” – 

twierdzi Tomasz Kubin, który jednocześnie zastanawia się, na ile euroentuzjazm 

Polaków jest trwały i głęboki i czy nie jest nieco powierzchowny. „Dopóki więcej 

pieniędzy dostajemy z budżetu Unii, niż do niego wpłacamy i korzystamy 

z możliwości pracy za granicą, dopóty będziemy bez żadnych wątpliwości chcieli być 

w UE. Być może później, kiedy sytuacja się odwróci i nie będziemy dostawać już tak 

wiele, odezwą się głosy, że powinniśmy nasze członkostwo przemyśleć”105. 

Wkrótce zapewne dowiemy się, jakie dokładnie będą skutki brexitu. Wiemy już, że 

jednym ze skutków samej decyzji mieszkańców Zjednoczonego Królestwa jest coraz 

częstsze – mniej lub bardziej poważne – mówienie o innych „exitach”. 

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nie wszyscy – co oczywiste – byli 

zwolennikami tego kroku. Także dziś, 15 lat później, nie wszyscy popierają 

członkostwo Polski w UE. Na wzór „brexitu” pojawił się termin „polexit”106. 

                                                           
102

 Szczegółowe informacje o unijnym budżecie i dane dotyczące państw członkowskich: 
https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html [dostęp 29.08.2019]. 
103

 Taka sytuacja jest spowodowana brexitem, a także mniejszymi środkami otrzymywanymi 
w ramach polityki spójności, a większymi wydatkami na obronę i bezpieczeństwo. Koniec 
życia na rachunek UE. Polska zacznie do niej dokładać, https://www.forbes.pl/gospodarka/ 
budzet-ue-polska-stanie-sie-platnikiem-netto/hvty68v [dostęp 26.08.2019]. 
104

 Jerzy Kwieciński: chcemy być płatnikiem netto w UE, ale jeszcze trochę nam brakuje, 
 https://businessinsider.com.pl/finanse/polska-platnikiem-netto-w-ue-opinia-jerzego-
kwiecinskiego/8qxwmk5 [dostęp 21.08.2019]. 
105

 Unia na rowerze…, s. 6-7. 
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 Pojawiły się także inne terminy opisujące wystąpienie innych państw, np. Austria La 
Vista, Czechout, Departugal, Finish. Zob. C. Daileda, Departugal, Latervia: All the Brexit-like 



____________________      _Półtorej  dekady w zjednoc zonej  Europie  

Strona | 41  
 

Jest to jednak pojęcie głównie publicystyczne, ponieważ, jak zauważa Tomasz 

Kubin: „Żadna realnie myśląca o zdobyciu władzy partia polityczna nie zdecyduje się 

dzisiaj na budowanie swojego programu w oparciu na ewentualnym wyjściu Polski 

z UE i będzie robić wszystko, aby nie doklejono jej łatki eurosceptyków”107. 

Przeciwko „polexitowi” są zarówno rząd jak i opozycja, ale także inne partie, 

niekoniecznie należące do grona zdecydowanych euroentuzjastów. Przykładowo 

Paweł Kukiz108 mówił, że „nie ma jego zgody” na wszelkie ruchy i siły polityczne, 

które mogłyby kierować Polskę do wyjścia z Unii Europejskiej. Kukiz wyjaśnił, że 

polexit to nic innego jak „wejście pod but Moskwy na własne życzenie”109. 

Wypowiedź ta kontrastuje to z podejściem eurosceptycznych ugrupowań 

i polityków, upatrujących poważnego zagrożenia suwerenności Polski właśnie 

w członkostwie w UE.  

A jak to jest z tą suwerennością? „Nie da się uniknąć ograniczenia suwerenności. 

Każda umowa międzynarodowa to prawa, ale i obowiązki. Wchodząc do Unii, 

świadomie bądź nie, zaakceptowaliśmy, że nasza swoboda podejmowania decyzji 

w wielu obszarach będzie ograniczona, bo musimy przestrzegać stosownych 

traktatów” – zauważa dr Tomasz Kubin110. 

Przeciwko wychodzeniu z UE wypowiadają się również przedstawiciele Kościoła 

Katolickiego. „Straszą nas polexitem. Nie wiedzą, co mówią. Nie chcemy polexitu. 

Bo czym byłby prawdziwy – nie wydumany – polexit? Byłby od-szczepieniem 

polskiej latorośli z winnego krzewu. Byłby wyrwaniem Kościoła z polskości i tym 

samym wyrwaniem z niej Chrystusa. Byłby wyjściem Polski (pol-exit) z kręgu 

chrześcijańskiej duchowości, etosu, kultury, obyczaju. Czyli pozbawieniem Polaków 

tego, co istotnie – a nie powierzchownie – europejskie” – pisał ksiądz Jerzy Szymik, 

                                                                                                                                                      
catchphrases if other countries left the EU, https://mashable.com/2016/06/24/brexit-
latervia-italeave-austria-la-vista/?europe=true [dostęp 12.08.2019]. 
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 Unia na rowerze…, s. 7. 
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 Ruch Kukiz 15’, na czele którego stoi Paweł Kukiz bywa określany jako skrajnie 
prawicowy i lekko eurosceptyczny: https://europeelects.eu/european-union/poland/ 
[dostęp 24.06.2019] 
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 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2314302,Pawel-Kukiz-polexit-to-byloby-
wejscie-do-ruskiego-kolchozu-po-latach [dostęp 27.05.2019]. 
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 Unia na rowerze…, s. 6. 
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którego sprzeciw wobec polexitu nie oznacza jednak pozytywnej oceny wszystkich 

działań podejmowanych przez UE111. 

Przykład Wielkiej Brytanii, a dokładnie przedłużające się rozmowy o szczegółach 

wyjścia z UE, mogą skutecznie odstraszać różnych zwolenników wyjścia z Unii 

Europejskiej. „Biorąc pod uwagę to, jak wyglądają proces wychodzenia z UE 

i wewnętrzna sytuacja polityczna, trzeba zauważyć, że obecnie żadna świetlana 

przyszłość przez Brytyjczykami się nie maluje, a przecież nasze doświadczenia 

historyczne i uwarunkowania geopolityczne są bez porównania trudniejsze. (…) 

Proces wychodzenia z UE trwa już niemal 3 lata, wygląda kuriozalnie. 

Niewykluczone, że wynik powtórzonego referendum byłby zupełnie inny” – 

prognozuje dr Kubin112. 

„Widząc chaos, który zgotowali sobie Brytyjczycy w związku z brexitem, chyba nikt 

poważny nie wierzy, że jakikolwiek odpowiedzialny polityk chciałby zafundować to 

samo Polakom. I nie wierzą w to ani zwolennicy opozycji, ani zjednoczonej prawicy” 

– pisał w „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński, który wspomniał również 

o „niepozostawiającym złudzeń” sondażu dowodzącym wysokiego poparcia dla 

członkostwa w UE113. 

„Polexit” był także obecny w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. I to 

dosłownie. Nie tylko jako ważny temat poruszany przez polityków. Wśród 

zarejestrowanych komitetów wyborczych był Koalicyjny Komiet Wyborczy Polexit – 

Koalicja, a jego przedstawiciele zdobyli łącznie 7900 głosów. Dla porównania – na 

każdego z polskich kandydatów, którzy uzyskali mandaty do PE zagłosowało ponad 

40 000 wyborców114. 
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 Ks. Szymik przestrzegał też przed wykorzystywaniem autorytetu Jana Pawła II „do 
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ale z mocą podkreślał konieczność jej chrześcijańskich – duchowych, moralnych, 
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 Unia na rowerze…, s. 7. 
113

 M. Szułdrzyński, Polexit już nie straszny: https://www.rp.pl/Komentarze/304249915-
Szuldrzynski-Polexit-juz-niestraszny.html [dostęp 27.05.2019]. Sondaż został szczegółowo 
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Spośród krajów, w których wielu mieszkańców w wyborach do PE zagłosowało na 

eurosceptyków, najwięcej głosów na antyunijnych reprezentantów oddali wyborcy 

z Francji i Włoch. W Polsce ugrupowania eurosceptyczne nie zdobyły ani jednego 

mandatu115. 

 

Wróćmy jeszcze do rocznicy. Choć przyćmiona przez Brexit, wciąż ważna, 

szczególnie krajów takich jak Polska. To dobra okazja do wspomnień, ale i refleksji. 

Do spojrzenia w przeszłość, ale i w przyszłość. 

„Piętnasta rocznica przystąpienia Polski do UE to dobry moment na europejski 

reset i pełne przezwyciężenie przez Polskę i inne kraje regionu Europy Środkowej 

“syndromu późnego urodzenia” w Unii Europejskiej. Jest to tym bardziej istotne, 

ponieważ wyczerpują się dotychczasowe źródła wzrostu, które przesądziły 

o spektakularnej, nieprzerwanej 24-letniej ekspansji polskiej gospodarki, a Polska 

stoi przed zadaniem odnowy dyskursu demokratycznego i odbudowy państwa 

prawa. Z obiektywnego punktu widzenia w polskim interesie leży, aby znaleźć się 

w głównym nurcie europejskiej polityki i zabiegać o jak najkorzystniejsze warunki 

dla dokończenia konwergencji gospodarczej i politycznego awansu. Priorytety UE, 

tj. współkształtowanie trwającej rewolucji technologicznej, budowa europejskiej 

unii obronnej i realizacja paryskich postanowień walki ze zmianami klimatycznymi, 

to obszary, w których Polska nie tylko może się łatwo odnaleźć, ale też może 

odgrywać ponadprzeciętną rolę. Wybór należy do nas.” – pisze Paweł Świeboda 

z Komisji Europejskiej116. 
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 https://www.rp.pl/Polityka/190609546-Polexit-wykluczony-czy-mozliwy.html [dostęp 
11.06.2019]. 
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 P. Świeboda, Piętnaście kolejnych lat Polski w Unii Europejskiej: gra o wysoką stawkę, 
w: 15 lat Polski w Unii Europejskiej…, s. 152. 
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Krótkie pożegnanie 

 
Rzut oka na mapę Europy pokazuje, że Polska to wielka rzecz 

Eugeniusz Romer 

 

Polska od 15 lat jest członkiem Unii Europejskiej. Niezależnie od osobistych 

poglądów i opinii każdego z nas, musimy przyznać, że jest to niezwykle ważny okres 

w historii Polski. 

Przez te lata nasza ojczyzna – oraz nasze małe ojczyzny – niewątpliwie się zmieniły. 

Na lepsze, według wielu opinii, także tych przytoczonych w niniejszej publikacji. Nie 

wszystko wygląda dobrze i nie wszystko działa tak, jak powinno, lecz przecież 

dobrze wiemy, że nic nie jest idealne. 

Warto pamiętać, że rozwój Polski zarówno przed przystąpieniem do UE, jak 

i podczas tytułowej „półtorej dekady” w UE to także zasługa nas – Polek i Polaków, 

obywatelek i obywateli. My także będziemy mieć wpływ na przyszłość – na to, jakie 

będą kolejne lata w zjednoczonej Europie. 

Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja pozwoliła Państwu bliżej zapoznać się 

z tematem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To temat naprawdę istotny, 

który powinien nas, choć trochę, interesować.  My także jesteśmy przecież częścią 

tej wielkiej Unii. Ważną częścią. 

 

Na koniec pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce wszystkich tych 

osób, które poświęciły swój czas i talent, aby wziąć udział w Konkursie na pracę 

pisemną pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”. 

Śląscy seniorzy byli dla nas prawdziwą inspiracją, tak jak powinni nią być każdego 

dnia. Ich chęć życia, zaangażowanie w sprawy społeczne i dążenie do pogłębiania 

swojej wiedzy należy stawiać za przykład. Są ważną częścią naszego społeczeństwa, 

które dzięki nim staje się lepsze, mądrzejsze i bardziej otwarte. 

Dziękujemy!
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Punkt Informacji Europejskiej  

Europe Direct – Katowice  

 

Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacji europejskiej, 

działających w ramach sieci zarządzanej przez Komisję Europejską. W całej Unii 

Europejskiej działa około 500 ośrodków Europe Direct.  

 

Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować  

o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE.  

 

Każdy obywatel Unii Europejskiej może skontaktować się z punktem Europe Direct  

i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego 

funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod 

bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct  

w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.  

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice poza bieżącym 

informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele 

własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności 

regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, 

różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne 

podczas imprez europejskich.  

 

Instytucją prowadzącą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice jest 

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży 

VIRIBUS UNITIS.  

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice  

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice 

tel. +48 32 702 11 64, 

fax +48 32 209 17 01 wew. 25  

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl  

www.europedirect-katowice.pl  

www.facebook.com/EDKatowice 
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Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji  

i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży 

VIRIBUS UNITIS 

Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie 

edukacji oraz rozwój samorządności wśród młodzieży.  

 

Fundacja prowadzi Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, 

funkcjonujący w ramach ogólnoeuropejskiej sieci zarządzanej przez Komisję 

Europejską., którego celem nadrzędnym jest przybliżanie mieszkańcom regionu 

tematyki unijnej. Konsultanci Punktu organizują i prowadzą wykłady otwarte, lekcje 

i warsztaty, szkolenia, a także stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez 

masowych. W siedzibie Punktu można bezpłatnie skorzystać ze stanowiska 

komputerowego, broszur i materiałów informacyjnych oraz czytelni.  

 

Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych 

EDUKACJA, na których prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu 

minionych lat zdobyły uznanie tysięcy uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one 

miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych, policealnych i zawodowych 

oraz instytucji wspierających edukację.  

 

Ponadto Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów 

dofinansowanych z Funduszy Europejskich, między innymi z zakresu integracji 

europejskiej, edukacji, ekologii oraz przedsiębiorczości.  

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji  

i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS  

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice 

tel./fax +48 32 209 17 01 

kom. +48 502 769 474  

biuro@fundacja.katowice.pl  

www.fundacja.katowice.pl 

www.facebook.com/fundacjaviribusunitis 




