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Przystępując w dniu 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej Polska wraz z innym państwami z 

rozszerzenia dopełniła jeden z zasadniczych celów dyplomacji po 1989 roku jakim było pełne członkostwo 

w ugrupowaniu integrującym gospodarczo państwa zachodniej Europy. Towarzyszący Polakom 

euroentuzjazm związany m. in. z otwarciem granic, zachodnich rynków pracy wraz z wyrażanym 

przekonaniem o sprawiedliwości dziejowej i powrotem Polski do Europy, nie był podzielany przez 

większość społeczeństw otwierającej się Europy. Eurosceptyzm związany z rozszerzeniem UE na wschód 

był motywowany strachem przed konkurencją polskich pracowników na tamtejszych rynkach pracy, 

możliwym wzrostem przestępczości w rejonach przygranicznych, czy też ogólną obawą przed 

zahamowaniem integracji europejskiej. Na szczęście jednak większość tych obaw nie spełniła się, a 

opracowane przez polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz przez polski MSZ dane jasno 

pokazują, że rozszerzenie UE-15 o nowe państwa członkowskie było nie tylko koniecznością wynikającą z 

natury stosunków międzynarodowych w Europie, czy też gestem filantropii wobec państw zachodniej 

Europy, ale również opłaciło się gospodarczo większości tzw. starych państw członkowskich.

Polska przystępowała do Unii Europejskiej na fali euroentuzjazmu polskiego społeczeństwa i części 

zachodnioeuropejskich elit, które przekonanie o konieczności oddychania przez Europę dwoma płucami, 

artykułowały przynajmniej od połowy lat 90-tych XX wieku. Jakkolwiek polskie elity politycznej 

reprezentowane w parlamentach kolejnych kadencji koncentrowały swoją uwagę na dacie akcesji, to 

przywódcy europejscy zastanawiali się, na jakich warunkach otworzyć nam drzwi do europejskiego domu. 

Tym samym Polska przystępowała do Unii Europejskiej męczonej trwającymi od połowy lat 90-tych XX 

zmianami traktatowymi, od Traktatu amsterdamskiego poczynając, na lizbońskim kończąc. W kolejnych 

próbach politycznych i instytucjonalnych reform, otwierający drzwi do UE próbowali skoordynować dwa 

procesy: rozszerzenie z pogłębieniem integracji. Efekty tych działań odbijały się echem w polskim 

dyskursie politycznym, obroną nicejskiego systemu głosowania w Radzie UE i obroną tzw. pierwiastka. 

Ponadto przyjmująca nowych członków, UE dążyła do skonsolidowania wypracowanego dorobku 

integracyjnego w ramach traktatu konstytucyjnego, również z obawy przed nieprzygotowanymi do unijnej 

gry graczami z Europy Środkowo – Wschodniej. Na marginesie warto zaznaczyć, że opracowane przez 

Komisję Europejską sprawozdanie z prac legislacyjnych z okazji 5 rocznicy rozszerzenia nie potwierdziły 

tych obaw, wskazując jednoznacznie, że nie mamy do czynienia z żadnym paraliżem 

decyzyjnym instytucji europejskich.

Wstępująca od Unii Europejskiej Polska zrealizowała dwa najważniejsze cele swej 

polityki zagranicznej sformułowane jeszcze na początku transformacji ustrojowej. Dzięki 

akcesji do struktur NATO i do Unii Europejskiej jednoznacznie potwierdziliśmy zachodnią 

przynależność naszej Ojczyzny. Nasuwające się w tym kontekście pytanie winno brzmieć: jakie 

są dalsze cele strategicznej naszej dyplomacji? Zarówno w kontekście europejskim jak i 

euroatlantyckim, które ulegają dramatycznym zmianom na skutek kryzysu gospodarczego i 

wzrastającej potęgi państw dalekiego wschodu. Obawiam się, że do dnia dzisiejszego nie 

wypracowaliśmy jednej strategii odpowiadającej na groźbę fragmentacji integracji 

europejskiej, na zmianę uwarunkowań współczesnych stosunków międzynarodowych i w 

relacjach z nowymi ich aktorami zaliczanymi przez wielu badaczy do grupy państw 

wschodzących do której należą:  Chiny, Brazylia, Indie, Rosja i in. Przynajmniej przez pryzmat 



polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej widać, że nasze jednoznaczne zaangażowanie w projekt 

europejski za pomocą np. grupy Euro +, nie znajduje mimo wcześniejszych deklaracji podatnego gruntu w 

gronie członków strefy Euro. A przecież nasze doświadczenia w reformach gospodarczych okresu 

transformacji, polski entuzjazm i zaradność mogą służyć naszym sąsiadom, którzy nawet nie opracowali w 

swoich konstytucjach progów stabilizujących finanse publiczne.

Ośmioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czyni nas współodpowiedzialnymi za jakość 

unijnego projektu. Odpowiedzialność ta wynika chociażby z faktu, że Polska niezależnie od różnic 

politycznych, winna być zainteresowana umocnieniem solidarnej Europy, takiej, do której wstępowaliśmy 

w 2004 roku.

Przed nami kilka ważnych debat potencjalnie umacniających naszą pozycję w UE. Pierwsza z nich, 

jeśli nie najważniejsza, dotyczy kształtu Wieloletnich Ram Finansowych UE i polityki spójności, której nasz 

rząd będzie bronił przez chcącymi zaciskać pasa pogrążonymi w kryzysie niektórymi państwami tzw., 

starej UE. Chcemy bowiem przekonać, i mamy na to dowody, unijnych partnerów, że dalsze stymulowanie 

wzrostu inwestycyjnego w naszej części Europy, jest jednym z najlepszych scenariuszy antykryzysowych 

dla całej UE. Ponadto hojny budżet UE oznacza dla nas dalszy rozwój inwestycji infrastrukturalnych 

podtrzymujących miejsca pracy i korzystny dla nas wzrost eksportu do UE. Kolejne refleksje polityczne 

zmierzają w kierunku opracowania nowych zasad polityki energetycznej UE uwzględniających zależność 

naszej gospodarki od węgla; opracowania nowej strategii dla państw Partnerstwa Wschodniego oraz w 

obliczu kryzysu NATO, nową strategię bezpieczeństwa UE – o czym informuje szef BBN gen. Koziej.

Na sformułowane w skali makro pytania należy szukać odpowiedzi, od których zależy w znacznej 

mierze kondycja całej UE jej państw członkowskich - każdego z osobna. Musimy bowiem dążyć do:

1. utrzymania największej w historii tendencji wzrostowej polskiego eksportu do UE, który napędza 

polską gospodarkę

2. utrzymania wysokich transferów z budżetu UE

3. utrzymania pozycji lidera wzrostu gospodarczego i „doganiania” europejskiej średniej stopnia 

rozwoju na mieszkańca tym samym do zwiększania zaufania do polskiej gospodarki

4. śmiałego wytyczania nowych celów integracji europejskiej chroniących europejski 

projekt przed jeszcze większą fragmentacją

5. podtrzymywania zaufania naszych sąsiadów do polskich produktów rolnych, które 

eksportujemy do UE na kwotę blisko 14 mld Euro

6. budowania wiarygodnej i skutecznej polityki europejskiej wykorzystującej całe 

instrumentarium instytucjonalne UE, nie tylko Radę. Tym samym winniśmy dążyć do 

udoskonalania polskiego systemu koordynacji polityk europejskich celem 

podtrzymania i wykorzystania kapitału relacyjnego wypracowanego podczas 

minionego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

7. nieosłabiania relacji gospodarczych z państwami Wspólnoty Niepodległych Państw



8. podtrzymania wysokiej absorpcji środków unijnych przy lobbowaniu na szczeblu rządowym przez 

samorządy na rzecz zmian definicji tytułów dłużnych i opracowania nowych zasad partnerstwa 

publiczno-prywatnego pozwalającego poszerzyć możliwość zapewnienia tzw. udziału własnego w 

projektach. To przecież samorządy mają jeden z największych potencjałów inwestycyjnych. Jego 

zablokowanie grozi dryfowaniem polskiej gospodarki.

9. udzielenia przez rząd RP odpowiedzi w postaci nowych rozwiązań rynku pracy na zmniejszający się 

potencjał migracyjny Polaków

10. „czerpania z akcesji pełnymi garściami” zwłaszcza przez młodych Polaków, którzy wraz z 

otwarciem granic zyskali możliwość studiowania, praktyki we wszystkich państwach UE w ramach 

programów Socrates Erasmus, Comenius a dla seniorów Grundvig

11. podtrzymania poparcia Polaków dla integracji europejskiej, w sytuacji gdy zmniejszeniu ulegną m. 

in. dopłaty bezpośrednie dla rolników, obszarów wiejskich i na inwestycje infrastrukturalne. 

Bowiem zawiedzione nadzieje mogą stać się kapitałem wyborczym dla nowych partii 

populistycznych nie mogących nic innego nam zaoferować jak wystąpienie z UE. Na co nas na razie 

nie stać.
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