
Polska w Unii 

Europejskiej



Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy 

Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jednak 

droga Polski do członkostwa w Unii była bardzo długa. Po 1989 roku 

Polska znalazła się w próżni  po rozpadzie porządku jałtańskiego. 

Strategicznym oparciem przestał być Związek Radziecki, a partnerami 

handlowymi kraje byłego bloku wschodniego skupione w Radzie 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). 
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Przystąpienie do UE można traktować jako próbę wydostania się z 

sytuacji powstałej po dezintegracji bloku wschodniego. Alternatyw 

brakowało – Federacja Rosyjska i niestabilne republiki postradzieckie

nie oferowały Polsce niczego, co można było uznać za atrakcyjne. Za to 

p rzez lata komunizmu kraje Europy Zachodniej jawiły się polakom  

jako oazy szczęścia i dobrobytu. Nie dziwi więc, że priorytetem 

wszystkich rządów po 1989 r. stało się dołączenie do tego grona. 
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Pierwszy demokratyczny polski rząd umieścił kwestię integracji 

europejskiej wśród najważniejszych zadań polskiej polityki zagranicznej i 

już w lipcu 1989 r. utworzono w Brukseli Przedstawicielstwo 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich. Przygotowania 

do podjęcia rozmów ze Wspólnotami w sprawie stowarzyszenia rząd 

rozpoczął już 26 stycznia 1991 r., tworząc przy Radzie Ministrów stanowisko 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy 

Zagranicznej.

Na zdjęciu Andrzej Olechowski składa wniosek formalny w sprawie członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej. Ateny 1994/  PAP/EPA



16 kwietnia 2003 r. w Atenach w imieniu Polski pod traktatem 

akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw 

zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. W Atenach był także 

obecny prezydent Aleksander Kwaśniewski, który nazwał dzień
podpisania traktatu „świętem jedności Europy” oraz „sukcesem, który 

może być drogowskazem dla świata i spełnieniem marzeń”.

Triumfalny polski wieczór 16 kwietnia 2003 r. w Atenach po podpisaniu traktatu 

akcesyjnego. Fot. Michał Sadowski-FORUM 



Integracja Polski z Unią Europejską to długoletni proces, który 

wymagał dostosowywania państwa do ekonomicznych i prawnych 

reguł zjednoczonej Europy. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej, 

które musiały spełnić Polska i inne kandydujące państwa to przede 

wszystkim  stworzenie instytucji gwarantujących demokrację, 

praworządność, poszanowanie praw człowieka i mniejszości 

narodowych., posiadanie sprawnej gospodarki rynkowej zdolnej do 

konkurowania wewnątrz Unii Europejskiej a także

zdolność do wywiązywania się z zobowiązań dotyczących 

członkostwa, zwłaszcza unii politycznej oraz gospodarczo- walutowej.
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Wejście Polski do Unii poprzedzało ogólnopolskie referendum przeprowadzone 

w czerwcu  rok wcześniej. Referendum było dwudniowe i za wejściem do UE

opowiedziało się 77% głosujących. 

Nagłówki gazet po ogłoszeniu wyników referendum/PAP



W 2004 r. obywatele polscy stali się obywatelami Unii Europejskiej. 
Tym samym nabyli prawo do:

swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej,

głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

ochrony dyplomatycznej innego państwa, członka Unii Europejskiej (gdy 

przebywają na terytorium państwa, w którym Polska nie ma swojego 

przedstawicielstwa), 

składania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz do Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Dzięki uzyskanemu obywatelstwu Unii Europejskiej każdy 

obywatel naszego kraju może swobodnie przemieszczać się po 

całym jej terytorium, zarówno w poszukiwaniu pracy, jak i w celu 

zamieszkania w dowolnym unijnym państwie. 
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Integracja Polski z Unią Europejską przyniosła duże korzyści 

w sferze gospodarczej. Dynamicznie wzrasta eksport polskich 

towarów do państw unijnych. To wynik reguł jednolitego rynku 

promujących efektywnych dostawców dóbr i usług.



Niewątpliwie wielką korzyścią wynikającą ze wstąpienia Polski do UE jest 

możliwość otrzymania dotacji z funduszy unijnych. Unia dysponuje własnym 

budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie 

wspólnych problemów. Budżet ten tworzą głównie dochody pochodzące 

z państw członkowskich.

PAP



Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność
gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z 

bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w 

rozwoju uboższych regionów. Dzięki tym funduszom wyrównuje się
także poziom życia ludności w poszczególnych państwach. 

Foto: Maksymilian Stock / East News



Głównym kryterium podziału 

środków finansowych Unii na 

poszczególne państwa członkowskie 

jest poziom produktu krajowego 

brutto (PKB) na mieszkańca. Regiony 

o poziomie PKB na mieszkańca w 

granicach 75% - 90% średniego 

poziomu unijnego zaliczane są do 

regionów w okresie przejściowym, a 

bardziej rozwinięte to te, których PKB

na mieszkańca osiąga 90% lub więcej 

średniej unijnej.

Nasz poziom PKB na mieszkańca 

osiąga niecałe 70% średniego 

poziomu UE. Tylko województwo 

mazowieckie przekroczyło granicę
75% i znalazło się w grupie regionów 

lepiej rozwiniętych.Źródło: http://gamatronic.pl/dofinansowania-z-ue-2014-2020/



Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich 

krajów Unii. Są to:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest

zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii

i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE

jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji

produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym

i średnim przedsiębiorcom.

www.cupt.gov.pl/archiwum

/indexb254.html?id=1914

http://www.cupt.gov.pl/archiwum


Europejski Fundusz 

Społeczny - głównym celem 

funduszu jest walka z 

bezrobociem w krajach 

członkowskich. Pieniądze z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego zwiększają
możliwość zatrudnienia i 

kształcenia. Z jego środków 

współfinansowana jest 

pomoc dla różnych regionów 

i grup społecznych, w 

szczególności dla osób 

zagrożonych  ubóstwem oraz 

dla ludzi młodych 

wchodzących na rynek 

pracy..



Fundusz Spójności - jest to 

fundusz przeznaczony dla państw 

członkowskich, których dochód 

narodowy brutto (DNB) na 

mieszkańca wynosi mniej niż 90% 

średniej w UE. Jego celem jest 

zredukowanie różnic 

gospodarczych i społecznych oraz 

promowanie zrównoważonego 

rozwoju głównie poprzez duże 

inwestycje w zakresie 

infrastruktury transportowej i 

ochrony środowiska.



Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich -

fundusz ten zajmuje się
wspieraniem 

przekształceń struktury 

rolnictwa oraz 

wspomaganiem rozwoju 

obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/



Europejski 

Fundusz Morski 

i Rybacki -

fundusz wspiera 

restrukturyzację
rybołówstwa 

państw 

członkowskich.

http://dlarybakow.info/



Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia 

Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Dzięki funduszom 

europejskim udało się zrealizować wiele inwestycji. 

Praca i przedsiębiorczość

862 024 osoby bezrobotne, które 
otrzymały wsparcie 

53 904 osoby, które otrzymały 
bezzwrotne wsparcie na założenie 

firmy 

23 676 wspartych przedsiębiorstw 

Badania i rozwój

5 564 realizowane prace i projekty 
B+R

3 891 wspartych  jednostek 
naukowych i przedsiębiorstw 

1 454 wdrożone wyniki prac B+R

Nauka i edukacja

124 480 uczniów szkół i placówek

kształcenia zawodowego uczestni-

czących w stażach i praktykach u 

pracodawcy 

50 819 miejsc wychowania 

przedszkolnego 

261 wspartych uczelni 



Transport

1 753 km wybudowanych i przebudowanych 
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych 

971 km wybudowanych autostrad i dróg 
ekspresowych 

2 228 zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie

1 200 zakupionych i zmodernizowanych 
jednostek taboru kolejowego 

Zdrowie

431 208 osób objętych programem 
zdrowotnym 

325 019 osób, które zgłosiły się na badanie 
profilaktyczne 

Usuwanie barier

100 983 osoby z niepełnosprawnościami
objęte wsparciem 

4 787 obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami

Innowacje

5 467 innowacji produktowych 

2 455 innowacji procesowych 

1 457 innowacji

nietechnologicznych



Europejski rynek wewnętrzny

Pod względem gospodarczym cała Unia stanowi rynek wewnętrzny ponieważ
pomiędzy poszczególnymi krajami możliwy jest wolny przepływ: 

• Oznacza to m.in. 
możliwość
inwestowania 
środków pieniężnych 
na obszarze całej 
Unii

• Każdy produkt 
wytworzony w 
krajach UE może 
być sprzedawany 
bez ograniczeń na 
terenie Unii 

• Przedsiębiorcy z 
krajów Unii mogą
prowadzić
działalność na 
całym jej terenie

• Obywatele Unii 
mogą swobodnie 
poruszać się po jej 
obszarze,  osiedlać
się i pracować we 
wszystkich jej 
krajach

OSÓB USŁUG

KAPITAŁUTOWARÓW 







Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej:

Pierwszym polskim komisarzem w Unii Europejskiej od 2004 do 2009 roku 

była Danuta Hübner. W pięć lat po przystąpieniu do Unii Polak –

Jerzy Buzek – został wybrany przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego. Piastował tę funkcję od 2009 do 2012 roku. W kadencji 

w latach 2014- 2019, Polacy przewodzą czterem komisjom w parlamencie UE.

Wielkim sukcesem jest też wybór w 2014 roku Donalda Tuska, 

byłego premiera RP, na przewodniczącego Rady Europy. 

Polska ma w Europarlamencie 51 posłów.

Donald Tusk/ wyborcza.pl/relacje/14,126862,21474028.html
Eurodeputowani PiS / PAP / Radek Pietruszka 


