


Wstęp

Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to dobra okazja, aby sporządzić bilans 
naszej obecności na unijnych salonach, przeanalizować wynikające z tego faktu pozytywne i 
negatywne doświadczenia oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości. Nie jest to 
zadanie łatwe, bo na temat Unii Europejskiej i naszej polityki unijnej wciąż występują rozbieżne 
opinie, tak wśród elit politycznych jak i zwykłych obywateli. Chcemy Unii silnej, która będzie 
gwarantem naszych interesów w Europie i na świecie, a z drugiej strony boimy się Unii, którą 
rządzi „niemiecko-francuski dyrektoriat”, dbający o zachowanie suwerenności swoich państw, a 
zarazem „zmuszający do rezygnacji z niej wszystkie inne państwa”. Podkreśla się zasługi Unii, 
która „uczyniła dla Europy wiele dobrego”, a zarazem oskarża się ją o to, że „odeszła od wartości 
chrześcijańskich”, „poszła w lewo, ku liberalizmowi, a nawet w stronę lewactwa”, oraz że „w UE 
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miały miejsce zjawiska negatywne i patologiczne”.

Mamy zatem dwa spojrzenia na Unię Europejską i na efekty po dziesięciu latach członkostwa 
Polski w UE: pozytywne i negatywne. Są one determinowane przynależnością partyjną 
(polityczną) oraz wyznawaną aksjologią. Z jednej strony akceptuje się  tę organizację i podkreśla 
potrzebę włączenia Polski w jej decyzyjny mainstream, a także podkreśla się pozytywny bilans 
naszego członkostwa w UE. Z drugiej strony wskazuje się na niebezpieczeństwa i zagrożenia 
płynące z Brukseli oraz eksponuje negatywne dla Polski skutki akcesji. W związku z tym, pragnie 
się pogłębiania integracji i wzmocnienia UE, albo też odwrotnie, postuluje się Unię politycznie i 
ideologicznie rozmiękczyć, rozluźnić, tak zmienić, aby przekształciła się de facto w 

(2)niezobowiązujące stowarzyszenie państw.  Jednocześnie zarzuca się Unii brak zdecydowania, 
niezdolność do mówienia jednym głosem, wytyka partykularyzm i inne mankamenty. 

W czasie, który upłynął od polskiej akcesji, ujawniły się także, wzmocnione kryzysem 2008 
roku, wszystkie deficyty i nieprawidłowości europejskiego systemu oraz kryzys systemów 
demokratycznych w wielu państwach członkowskich. Wzrosły siła i znaczenie prawicowego 
populizmu w krajach o długiej tradycji liberalnej, jak Holandia, Dania i Szwecja. Wybory do 
Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 22 – 25 maja 2014 roku pokazały, że 
Europejczycy, w tym również Polacy, są niezadowoleni, zagubieni i jest im dziś dużo trudniej 
wyobrazić sobie, jak Unia Europejska będzie wyglądała za 10 lat. Sondaże mówią, że ponad 60% 

(3)
Europejczyków obawia się, że ich dzieci będą miały gorsze życie niż oni sami.  Już dzisiaj mamy w 
UE niemałą rzeszę poszkodowanych, wykluczonych i obrażonych, którzy przyczyn niepowodzeń 
upatrują w miałkości i sprzedajności swoich elit oraz żądają, by przestać ulegać dyktatowi 
kosmopolitycznych biurokratów i finansistów. Zaś przywódcy unijni są zagubieni, wręcz bezradni. 
Zajmują się gospodarką w skali makro, podczas gdy obywatele borykają się z palącymi 

problemami codzienności. Ustępujący przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van 
Rompuy tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego stwierdził, że wyborcy 
„sformułowali silne przesłanie” i w związku z tym Rada musi dać „jasne wytyczne” na 
przyszłość. Wtórował mu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz 
ostrzegając, że polityka nie jest w stanie wyegzekwować prymatu wobec 
wielonarodowych koncernów, a państwa członkowskie dają się łatwo rozgrywać 

(4)
przeciwko sobie przez innych wielkich graczy.  

Polskim problemem numer jeden jest dziś potrzeba zmniejszenia, a w 
perspektywie likwidacja, wciąż istniejącej luki cywilizacyjnej dzielącej nasz kraj od 
państw najwyżej rozwiniętych. Członkostwo w UE stanowi skuteczny środek realizacji 
tego celu. Dlatego też, gdy dziś Unia przeżywa najgłębszy w swych dziejach kryzys, 
gdy egoizm narodowy bierze górę nad solidarnością europejską, w naszym żywotnym 
interesie leży głębsza integracja europejska. Podobnie w naszym interesie leży 
aktywny udział w mechanizmach naprawczych strefy euro, do której w perspektywie – 
gdy szanse przeważą nad ryzykiem – powinniśmy wejść, gdyż tylko w ten sposób 
zapewnimy sobie miejsce w unijnym centrum integracyjnym.

Niniejsze opracowanie pokazuje, że po dwudziestu pięciu latach od rozpoczęcia 



transformacji ustrojowej w Polsce i po dziesięciu latach od akcesji do Unii Europejskiej nie ulega 
wątpliwości, że nasze członkostwo w tym specyficznym, dobrowolnie zintegrowanym związku 
suwerennych państw Europy było konieczne i nieuniknione. Jest to główna teza niniejszego 
opracowania. Było to jedyne, właściwe  rozwiązanie dla Polski, które wynikało z jej 
geopolitycznego położenia i doświadczeń historycznych. Wbrew wcześniejszym obawom, nie 
zaszkodziło suwerenności i tożsamości narodowej. Odrzucenie zaś członkostwa w Unii 
Europejskiej skutkowałoby redukcją naszych możliwości i szans na odgrywanie istotnej roli 

(5)zarówno w polityce europejskiej,  jak i światowej.
Dziś nie ulega wątpliwości, że członkostwo w Unii Europejskiej wzmocniło naszą suwerenność 

oraz dobrze służy polskiej racji stanu. Wpływa bowiem pozytywnie na potencjał gospodarczy 
Polski, wewnętrzną stabilizację polityczną i na korzystne relacje z sąsiadami oraz umacnia nasz 
prestiż pośród innych państw i narodów. Pozycja państwa w stosunkach międzynarodowych jest 
wypadkową wielu rozmaitych wyznaczników o charakterze obiektywnym i subiektywnym, a 
zwłaszcza gospodarczych, politycznych, wojskowych, finansowych, surowcowych, naukowo-
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technicznych i kulturowych.  Wpływa na nią także otoczenie państwa i jego sojusze oraz relacje z 

(7)
innymi państwami.  

Konkludując, po akcesji do UE Polska przestała być postrzegana jako słaby, postkomunistyczny 
kraj, który jest „petentem” koncentrującym się na dołączeniu do struktur euroatlantyckich. Stała 
się aktywnym uczestnikiem systemu euroatlantyckiego, który gwarantuje jej suwerenność i 

(8)bezpieczeństwo.

Polskie doświadczenia po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej przed Polską otworzyły się nowe możliwości współpracy 
gospodarczej i politycznej oraz uczestnictwa w różnych programach UE i korzystania z funduszy, 
służących ochronie dóbr kultury narodowej – duchowej i materialnej, a tym samym umacnianiu 
naszej tożsamości kulturowej i suwerenności narodowej, których utratą straszono Polaków przed 
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akcesją.

    Po 10 latach członkostwa w UE możemy stwierdzić, że summa summarum dla Polski bilans 
jest dodatni, a zyski z tytułu akcesji są bezdyskusyjne. Zdobyliśmy olbrzymie doświadczenia we 
wszystkich dziedzinach życia, które będą procentowały w bliższej i dalszej perspektywie. Polki i 
Polacy są zadowoleni z przynależności do Unii Europejskiej – tak przynajmniej wynika z badań 
opublikowanych przez CBOS wiosną 2014 roku. 63 proc. z nas uważa, że obecność w Unii 
przynosi naszemu państwu więcej korzyści niż strat, podczas gdy jedynie 13 proc. przynależność 
do UE ocenia negatywnie. Z badań tych wynika jednak, że  ankietowani lepiej oceniają skutki 

integracji dla Polski w ogóle, niż dla siebie osobiście. Choć większość z nas generalnie 
pozytywnie odnosi się do zmian, jakie zaszły pod wpływem UE w Polsce, inaczej 
wygląda ocena dziesięciu lat z perspektywy indywidualnej: zaledwie 43 proc. 
respondentów uważa, że dla nich osobiście przynależność Polski do UE jest 

(10)
korzystna.

Można tutaj postawić pytanie, jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby dziesięć lat temu 
nie doszło do akcesji i bylibyśmy poza Unią Europejską? Zapewne bylibyśmy tak w 
aspekcie politycznym, jak gospodarczym i społecznym na poziomie rozwoju zbliżonym 
do Białorusi czy Ukrainy, a świat zaliczałby Polskę do krajów peryferyjnych Europy.

Przełom 1989 roku i akcesja do UE 1 maja 2004 roku przypominają w naszej historii 
skok cywilizacyjny Polski piastowskiej sprzed tysiąca lat. Ale dziś, w XXI wieku, już nie 
wystarczy być krajem wolnym i suwerennym. Musimy jeszcze nauczyć się 
konkurować, współpracować, a także wspólnie z innymi państwami rozwiązywać 
problemy pojawiające się w Europie i na świecie, jak na przykład obecny kryzys na 
Ukrainie, który zagraża Polsce i całej Europie. Jednocześnie, aby być aktywnym 
podmiotem na arenie międzynarodowej, musimy się rozwijać i umacniać, a to 
oznacza, że Polska musi jak najszybciej osiągnąć poziom rozwoju zbliżony do RFN czy 



Francji, a więc awansować z obecnej szóstej pozycji w UE na pozycję czwartą, a może nawet 
trzecią. Taką szansę daje nam dalsze członkowstwo w UE, które dzięki zdobytemu 
doświadczeniu, z jednej strony motywuje do dokonania nowego skoku cywilizacyjnego, a z 
drugiej zmusza do aktywności i działań modernizacyjnych – zarówno w sferze  politycznej, jak i 
społeczno-gospodarczej czy naukowej. Tak też myśli większość Polaków, którzy – według 
różnych sondaży – chcą dalszego pogłębiania poszerzania Unii oraz opowiadają się za 
umacnianiem jej roli na arenie  międzynarodowej. Od wielu lat wśród Polaków istnieje też 

(11) najwyższy odsetek euro entuzjastów, sięgający 80% badanych respondentów.  Ponadto 
większość Polaków jest dziś przekonana, że przyjęcie Polski do NATO 12 marca 1999 roku i do Unii 
Europejskiej 1 maja 2004 roku, to nasze największe sukcesy w polityce światowej na przełomie 
XX i XXI wieku, które nie tylko nobilitują Polskę, ale także wzmacniają jej suwerenność i 
bezpieczeństwo narodowe. Po dziesięciu latach członkostwa Unia nam spowszedniała, stała się 
częścią codziennego życia (studia, praca, biznes, emigracja, turystyka, dotacje, inwestycje, 
popkultura itp.). Już nie ma śladu po emocjach, jakie towarzyszyły Polakom, gdy 1 maja 2004 
roku  na pl. Piłsudskiego w Warszawie po raz pierwszy wciągano na maszt, obok polskiej, unijną 
flagę, co odczytywano wówczas jako symbol naszego „końca historii”. Tej, która zaczęła się pół 
wieku wcześniej w Jałcie na Krymie. Prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił wówczas, że 
będzie to wydarzenie zapisane w naszych dziejach tuż obok chrztu Polski i odzyskania 
niepodległości w 1918 roku.

Doświadczenia uczą jednak, że nie należy upajać się samym członkostwem w gremiach 
najbogatszych i najpotężniejszych państw świata, do których należy Unia Europejska, ale trzeba 
zapewnić Polsce jeszcze lepszą pozycję do dalszego rozwoju gospodarczego i sukcesów na arenie 
międzynarodowej, wykorzystując to, co już udało się osiągnąć po 10 latach członkostwa w UE i 15 
latach w NATO. W tym celu, w oparciu o pozytywne i negatywne doświadczenia, należy 
wypracować nową narodową, a więc ponadpartyjną strategię dla polskiej polityki zagranicznej, w 
tym unijnej i globalnej oraz odpowiedzieć na pytania, czego od członkostwa w UE i NATO 
oczekujemy oraz co to tak naprawdę oznacza ono dla Polski i jej przyszłości, zwłaszcza że nie 
wszystkie procesy gospodarcze, polityczne i społeczne przebiegają tak, jak byśmy sobie  tego 
życzyli. Oprócz sukcesów i korzyści istnieją także porażki i trudności. Nadal należymy do państw 
UE o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Wciąż spora grupa Polaków, zwłaszcza młodych, 
każdego roku opuszcza kraj w poszukiwaniu pracy i godziwych warunków egzystencji. 1.5 miliona 
Polaków po 2004 roku znalazło pracę poza krajem. Nie tylko zmniejszyli statystyki bezrobocia, ale 
też wspomagają gospodarkę transferami finansowymi. Jednak nie jest to sukces, lecz porażka: 
okazuje się bowiem, że dla wielkiej liczby młodych, przedsiębiorczych i dobrze wykształconych 
ludzi nie ma w kraju żadnego atrakcyjnego zajęcia. Potęguje to kryzys demograficzny, który w 

Polsce narasta od  lat, a którego skutki gospodarcze i społeczne w przyszłości będą 
bardzo dotkliwe.
       W roku jubileuszowym zadajemy sobie pytania, czy jeżeli Polska byłaby poza 

strukturami Unii Europejskiej, to czy sytuacja w kraju byłaby lepsza? Czy istniała lub 
istnieje dziś inna lepsza droga rozwoju dla Polski? Nawet jeżeli nadal istnieją 
środowiska, które udzielą odpowiedzi twierdzącej, to nie sądzę, aby mogły one 
poprzeć swoją odpowiedź  rzetelnymi argumentami. Dla Polski, w jednoczącej się pod 
unijną egidą Europie, nie ma alternatywy. 

Dziesięć lat w Unii Europejskiej, ogólnie rzecz biorąc, to nie był dla Polski stracony 
czas. Zarówno politycy, jak i eksperci podkreślają, że Polska w ciągu ostatnich lat 
notuje jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w historii. Okrzepła 
nasza demokracja i umocniła się gospodarka rynkowa. Mocno przyspieszył wzrost 
gospodarczy, a przedsiębiorstwa zwiększyły produkcję o połowę. Również – wbrew 
wcześniejszym obawom – rolnicy wyszli na swoje. W ciągu ostatniej dekady na polską 
wieś trafiło 120 mld PLN. Gospodarstwa rolne uległy powiększeniu a dochody rolników 
wzrosły ponad dwukrotnie. Pięciokrotnie zwiększył się eksport towarów rolno-
spożywczych (w 2013 roku był wart 20 mld euro). Mimo to rolnicy zarabiają wciąż 



mniej niż statystyczny Polak – dochód na wsi to dziś 85% średniej krajowej (ale 10 lat temu – 
71%). Wieś modernizuje się i staje się coraz mniej rolnicza: tylko 1/3 jej mieszkańców żyje z 

(12)rolnictwa. Spada też udział rolnictwa w PKB: z 5,1% w 2004 roku do 3,8% w 2013 roku.  
Siła napędową PKB był przede wszystkim szybko rozwijający się eksport oraz duży napływ 

zagranicznych inwestycji i środków unijnych. Rozwój nie był jednak równomierny – najbardziej 
skorzystały bogatsze województwa, już wcześniej powiązane gospodarczo z Zachodem. W 
efekcie, chociaż Polacy wzbogacili się w całym kraju, to nierówności w dochodach jeszcze 
wzrosły. Poprawił się średni poziom życia mieszkańców, m. in. dzięki napływowi inwestycji 
zagranicznych oraz środków finansowych z budżetu UE (prawie 180 mld EUR). Według danych 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 2013 roku tylko w ramach polityki spójności wpłynęło do 
Polski ponad 82 mld EUR, czyli około 342 mld PLN. Dzięki tym środkom zrealizowano prawie 172 
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tysiące projektów.  Do 2020 roku mamy otrzymać kolejne 80 mld EUR; to tak, jakby nam 
dodano jeden pełny roczny budżet RP. Umożliwi to dalszą, szeroko rozumianą modernizację kraju 
i jego rozwój.

Natomiast wątpliwości ekspertów pojawiają się przy ocenie sposobu wykorzystania tych 
środków. Uznaje się przykładowo, że inwestycje polityki spójności dość powierzchownie 
modernizowały polską gospodarkę, przeważały bowiem inwestycje infrastrukturalne (22 mld 
euro na drogi i koleje) lub takie, które poprawiały jedynie warunki życia mieszkańców, na 
przykład nowe chodniki i ścieżki rowerowe, w małym stopniu wzmacniając konkurencyjność i 
innowacyjność polskiej gospodarki. Dlatego przynosi to nietrwały efekt poprawy koniunktury w 
okresie wydatkowania środków spójności, przy stosunkowo niewielkiej korzyści z punktu 
widzenia długofalowych procesów rozwoju. Polska pozostaje w ogonie europejskich rankingów 
innowacyjności (według tegorocznego raportu Komisji Europejskiej zajmujemy pozycję 4 od 
końca). Polski kapitalizm jest dziś podobny do tego, który mieliśmy w 1914 czy w 1939 roku. W 
światowej gospodarce pozostajemy krajem peryferyjnym. Musimy więc stworzyć nowoczesną 
politykę przemysłową, bo bez tego Polska nie będzie mogła się szybko rozwijać. Dlatego 
pieniądze z budżetu Unii na lata 2014-2020 powinny być w większej mierze wydane na 
podnoszenie konkurencyjności, a nie na inwestycje w infrastrukturę. Innym, często wysuwanym 
zarzutem jest to, że polskie władze skupione były na absorpcji środków europejskich, a w 
niewielkim stopniu na strategicznym  planowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia 
miejscowych potrzeb rozwojowych. Zasadnicze decyzje programowe były podejmowane w 
Brukseli, a Polska była tylko jednym z wielu państw, które mogły wpływać na dyskusję 
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programową.

Perspektywy i zadania dla Polski w Unii Europejskiej

Członkostwo w Unii Europejskiej dało nam szansę dalszego rozwoju, która wymaga 
jednak przemyślanej strategii i aktywności po stronie polskich elit. Nie zwalnia ich ono 
ani z odpowiedzialności za losy kraju, ani nie powinno prowadzić do przekazania 
całości władzy do instytucji europejskich. Z drugiej strony, integracja narzuca Polsce 
określone reguły gry. Stanowią one ramy dla polskiego rozwoju, ujmowanego w 
szerokim sensie, a więc nie tylko w aspekcie ekonomicznym i społecznym, ale także na 
płaszczyźnie geopolitycznej. Polska zmieniła kontekst sojuszy międzynarodowych, 
jednak zasadniczo nie wyzwoliła się od statusu kraju peryferyjnego. A to oznacza, że 
ma stosunkowo niewielki wpływ na kluczowe decyzje podejmowane w ramach 
europejskiego systemu władzy. Istnieje tutaj napięcie między szansami, jakie stwarza 
integracja europejska, a ograniczeniami, jakie ona narzuca. Polska uzyskała 
historyczną szansę na poprawę pozycji międzynarodowej, czyli możliwość awansu z 
peryferii do tzw. pół-peryferii europejskich. Ale jest to tylko szansa, która może być 
zmarnowana, a europeizacja może nawet utrwalić naszą zależność i peryferyjność na 

(15)mapie geopolitycznej.
Członkostwo  Polski w Unii Europejskiej nie powinno więc usypiać czujności polskich 



elit i prowadzić do przerzucania odpowiedzialności geostrategicznej na instytucje europejskie, 
bądź na największe państwa Unii, czyli na niemiecko-francuski tandem, który zresztą powoli 
rozpada się i zawodzi, jak pokazuje to rosyjska aneksja Krymu i wojna na Ukrainie.

Podsumowując 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, chciałbym  przytoczyć  opinię  na ten 
temat przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, który pisze, że: „w ciągu 
dziesięciu lat swojego członkostwa w Unii Europejskiej Polska  przeszła imponujący rozwój. (…) 
Polskie stanowisko liczy się w Unii Europejskiej, co więcej Polska wyznacza ważne akcenty w 
dalszym kształtowaniu i  integracji wspólnoty. Polscy europarlamentarzyści wnoszą cenny wkład 
w pracę parlamentu, nigdy nie tracąc z oczu wspólnego interesu europejskiego. Polska odnalazła 
swoją rolę w Unii Europejskiej. Jest to zmiana, która szczególnie cieszy mnie – niemieckiego 
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przewodniczącego międzynarodowego parlamentu”.

Ważnym wydarzeniem było sprawowanie przez Polskę w drugiej połowie 2011 roku pierwszej 
prezydencji w Radzie UE. Nie ulega wątpliwości, że było to doniosłe wydarzenie, dzięki któremu 
Polska ostatecznie potwierdziła swój powrót do Europy. Wydarzenie to było zarazem 
sprawdzianem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Polska, sprawując prezydencję przez 
pół roku, znajdowała się w ścisłym centrum decyzyjnym UE, de facto była jej gospodarzem. 
Nasze przewodnictwo zostało bardzo dobrze ocenione przez państwa członkowskie i instytucje 
europejskie. Podkreślano profesjonalizm polskich urzędników i skuteczność negocjatorów. 
Martin Schulz, ówczesny lider socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim, stwierdził, że „była 
to najlepsza prezydencja ostatnich lat”, a szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton mówiła 

(17)wówczas o „bardzo dobrym przewodnictwie”.
Warto więc uświadomić sobie, że trwająca dziś debata nad przyszłością Unii Europejskiej i jej 

miejscem w nowym ładzie międzynarodowym, to jednocześnie debata nad kierunkiem rozwoju 
Polski, jej suwerennością oraz miejscem na kontynencie europejskim i w systemie 
międzynarodowym. Dlatego też Polska musi uczynić wszystko, co w jej mocy, aby Unia była 
efektywnym podmiotem stosunków międzynarodowych, a jej głos był z uwagą słuchany przez 
pozostałych aktorów na scenie międzynarodowej.

Zakończenie

Dziś  można stwierdzić, że nadchodzące lata będą decydujące dla Unii Europejskiej i dla Polski. 
Będziemy bowiem musieli znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, m. in.: w jakiej chcemy być Unii i 
jaki będzie nasz stosunek do niej w XXI wieku? Jak odbudujemy wzajemne zaufanie pomiędzy 
Europą, jej instytucjami i zwykłymi ludźmi? Jaką rolę pragniemy odgrywać w świecie? Jak 
zamierzamy realizować własne interesy, kształtując zglobalizowany świat zgodnie z naszymi 

wartościami? W jaki sposób chcemy zachować nasz demokratyczny i socjalny model 
społeczny? W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania Polska, w zgodzie z teorią 
realizmu strukturalnego, musi współpracować z innymi państwami należącymi do UE,  
być bardzo elastyczna oraz powinna odgrywać aktywną i konstruktywną  rolę. Musimy 
mieć na uwadze nasze interesy, ale również dobro całej Unii Europejskiej. Umacniając 
pozycję Polski w UE musimy opowiadać się za jej dalszym poszerzaniem i 
pogłębianiem, mając na uwadze cały system euroatlantycki i jego rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa Europy i świata.

Co więcej, jak już wspominałem, polska polityka zagraniczna powinna 
konsekwentnie zmierzać do osiągnięcia przez Polskę pozycji przywódczej w Europie 
Środkowej i Wschodniej oraz do zdobycia znaczącej roli w strukturach 
euroatlantyckich. Polska w roli przywódcy regionalnego nie jest bowiem tylko 
mrzonką, wywołaną wybujałymi ambicjami polityków. Status taki jest realny dla 
Polski. Co więcej, umocniłby on naszą suwerenność zewnętrzną i tożsamość 
narodową, które w warunkach postępującej globalizacji i integracji są narażone na 
pewne zagrożenia.

Dziś nie ulega już wątpliwości, że Polska powinna swoje obecne i przyszłe interesy 



realizować za pomocą Unii Europejskiej. Dlatego w naszym narodowym interesie leży takie 
kształtowanie dalszego procesu integracji europejskiej, by czynił on Unię bardziej spójną i 
sprawną oraz umacniał jej pozycję międzynarodową. Unia Europejska powinna być kamieniem 
węgielnym obecnej i przyszłej polityki zagranicznej Polski, której nadrzędnym celem jest 
umacnianie naszej szeroko pojmowanej suwerenności. W ramach zaś Unii szczególnie 
powinniśmy pielęgnować stosunki z sąsiadami, dużymi i małymi. W stosunkach z naszymi 
mniejszymi sąsiadami powinniśmy kierować się zasadą bezinteresownej życzliwości oraz 
uwzględniać i wspierać ich potrzeby i postulaty, dzięki czemu zdobędziemy silną pozycję w 
regionie, a to znów pozwoli nam osiągnąć status mocarstwa regionalnego. Oczywiście, aby tak 
się stało, potrzebna jest też wspólna polityka zagraniczna UE, a tej wciąż nie ma. Nie ma też 
wspólnej polityki wobec Rosji, Chin czy Indii. Rozbieżności są nawet co do stosunków Unii 
Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi.  UE i Ameryka oddalają się od siebie. Historia zaś 
pokazuje, że bez Amerykanów Europa nie jest bezpieczna. Równocześnie poszczególne państwa 
Unii podejmują działania o charakterze jednostronnym, w tym współpracę bilateralną z Rosją, 
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Chinami czy innymi krajami spoza UE.

Dobrze poprowadzona polska polityka europejska może być olbrzymim wsparciem dla 
naszego potencjału politycznego i ekonomicznego, jeśli tylko będziemy chcieli twórczo podejść 
do obecności naszego kraju w procesach wynikających z dynamiki systemu europejskiego. 
Tymczasem po roku 2004, czyli po zakończeniu realizacji głównego celu, jakim było wejście Polski 
do struktur euroatlantyckich, wciąż nie wypracowano nowej strategii dla polskiej polityki 
europejskiej, w tym unijnej i globalnej. Błąd ten należy jak najszybciej naprawić, bowiem może to 

(19)stanowić zagrożenie dla naszej suwerenności narodowej, a w każdym razie ją osłabić.
Ważnym elementem polskiej strategii integracyjnej powinna być dalsza modernizacja 

państwa oraz ograniczanie cywilizacyjnych barier oddzielających nasz kraj od głównych państw 
zachodnioeuropejskich. W celu realizacji polskiej racji stanu władze państwowe winny ułatwiać 
współpracę paneuropejską, a ograniczać utrudnienia tej współpracy, takie jak: nadmierne 
ambicje przywódców, bariery historyczne, zagrożenia ekologiczne, stereotypy narodowe czy 
wzajemna nieufność.
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