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10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Korzyści i koszty z członkowstwa Polski w UE 

 

 
Źródło: http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&ref=009815#5 

 

Jak to się zaczęło? 

10 lat członkowstwa. A tak naprawdę 20 lat od 1994 r. Tego roku,  dokładnie 1 lutego, wszedł 

w życie Układ Europejski. Gwarantował Polsce status państwa stowarzyszonego z UE. 

Przewidywał stopniowe znoszenie ograniczeń w handlu artykułami przemysłowymi  

i ograniczoną liberalizację handlu artykułami rolnymi. Na drodze Polski do UE ważnych było  

jeszcze kilka innych dat. 

 

31 marca 1998 roku rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Od tego momentu zaczęto badać 

zgodność prawa państw starających się o wejście do UE z prawem wspólnotowym. Szczyt  

w Kopenhadze, ukoronowanie polskich działań, odbył się 12-13 grudnia 2002 roku. Ustalono 

wtedy, że Polska przystąpi do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.  
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Traktat Akcesyjny podpisano 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. W Polsce o podjęciu decyzji 

zadecydowało także społeczeństwo wyrażając swoją opinię w referendum przeprowadzonym 

7-8 czerwca 2003 roku. Pomimo pozytywnego wyniku referendum wśród Polaków nie było 

jednoznacznego poparcia dla akcesji. Frekwencja nie była wysoka, głosowało 59 % 

uprawnionych (17 586 215 osób z pośród 29 868 474 ). Do ostatniej chwili obawiano się, że  

wymagany konstytucyjny próg nie zostanie osiągnięty. Ostatecznie wyniki wyglądały 

następująco: za wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77%, zaś przeciwnych 

było 23 % .
1
 

1 maja 2004 roku Polska wspólnie z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, 

Słowacją, Słowenią i Węgrami stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 

 

Czy dziś frekwencja referendum byłaby wyższa? Czy podejście Polaków do UE zmieniło się 

w ciągu 10 lat członkowstwa?  

 

Co Polska zawdzięcza członkowstwu w UE? 

 

To pytanie zadał sobie w tym roku, i nie tylko,  każdy Polak.  Wyliczaniu korzyści z akcesji 

nie ma końca. Poczynając od najistotniejszego faktu, czyli „wpłaty i wypłaty” z Unii 

Europejskiej. Wkład Polski w UE sięga 125,4 mld zł, jednak wpływy do polskiej gospodarki 

były trzykrotnie wyższe osiągając wartość 375,9 mld zł. Gospodarka przybrała rozpędu dzięki 

swobodnemu przepływowi ludzi, towarów i usług.  Pojawiły się nowe rynki zbytu, wzrosły 

ceny mleka i jego przetworów, żywca wołowego, zbóż. Zwiększyła się liczba zagranicznych 

inwestycji. Polacy otrzymali możliwość pracy i nauki za granicą, co poprawiło ich 

kwalifikacje. Zwiększyła się ilość miejsc pracy w kraju, nawet na wsi, dzięki, chociażby 

programowi unijnemu SAPARD.  

 

Niezmiernie ważnym aspektem członkowstwa Polski w Unii Europejskiej jest kwestia 

bezpieczeństwa. Poszerzając współpracę o UE, granice kraju stały się bardziej zabezpieczone, 

ilość potencjalnie zagrażających Polsce krajów zmniejszyła się, oferując warunki kooperacji 

gospodarczej w miejsce rywalizacji. To wszystko dzięki temu, że Unia jest miejscem gdzie 

istotne decyzje dla Państw Członkowskich podejmowane są na zasadach dialogu i współpracy 

między nimi. Polska ma możliwość wywierania realnego wpływu na kształtowanie polityki 

wewnętrznej i zewnętrznej zjednoczonej Europy.  

 

 

                                                           
1
 http://schuman.pl/pl/fundacja/historia-fundacji-schumana/referendum-akcesyjne-do-unii-europejskiej 
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Newsweek przygotował porównanie Polski z roku 2004 do Polski dzisiejszej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:http://biznes.newsweek.pl/10-lat-polski-w-unii-europejskiej-infografika-na-newsweek-

pl,artykuly,285101,1,1,1.html 

 

Według danych Newsweek Polska, kraj stał się bogatszy, rodacy żyją dłużej i jeżdżą  

po lepszych drogach. Poprawa sytuacji miała miejsce w niemal każdej dziedzinie gospodarki 

kraju. Nie zawsze różnice te były znaczące, jednak gospodarczo Polska urosła na tle innych 

państw, a najistotniejsze zmiany dotyczą najważniejszych aspektów społecznych, 

politycznych i ekonomicznych w państwie.  

 

A jak ma się sprawa z inwestycjami unijnymi? 

 

Do korzyści bez dwóch zdań należy zaliczyć wiele nowych obiektów, które powstały dzięki 

dofinansowaniu ze strony Unii Europejskiej. Od 2004 roku Polska otrzymała z polityki 

spójności ponad 82 mld euro, 14,2 mld euro w latach 2004-2006 oraz 67,9 mld euro na lata 

2007-2013, które zainwestowano m.in. w nowe drogi, poprawę środowiska naturalnego,  
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szybki internet, rozwój innowacyjnych firm. W obu perspektywach beneficjenci zrealizowali 

łącznie ponad 186 tys. projektów. Największymi beneficjentami w okresie lat 2004-2013 były 

jednostki samorządu terytorialnego (około 34 proc. wartości projektów) oraz przedsiębiorstwa 

(30 proc.). W strukturze dofinansowania w niemal wszystkich województwach dominowały 

wydatki na transport, następnie na badania i rozwój technologiczny oraz na rozwój zasobów 

ludzkich.
2
 Została dana szansa – z której Polska efektywnie korzysta – na odrobienie 

zaległości cywilizacyjnych, znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania 

różnic w rozwoju oraz w konsekwencji – na aktywne włączenie się w budowanie 

konkurencyjnej gospodarki europejskiej. Do jednych z wielu inwestycji unijnych w Polsce 

należą m.in.: 

 Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny  

z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej 

 

 
Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 

 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 

 
Źródło: Portal Samorządowy 

 

                                                           
2
Portal Funduszy Europejskich 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/10lat_czlonkostwa_Polskiw_UE_10latzFE.aspx 
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 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce 

 
Źródło: Portal Funduszy Europejskich 

 

 Budowa Centrum Nauki Kopernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 

 

Jak wyglądają koszty polskiej integracji z Unią Europejską? 

Akcesja Polski nie opiera się jednak jedynie na korzyściach. Wątpliwości, które pojawiły  

się podczas referendum w 2003 r. musiały mieć jakieś podłoże. Polacy obawiali się między 

innymi obowiązku przyjęcia waluty Euro. Na ten moment Polska nie należy do Unii 

Walutowej, jednakże jest to nieuniknione. Pojawiają się pytania o stabilność polskiej 

gospodarki, o realne możliwości, o przyszłość kraju. Nasiliło się to tym bardziej w obliczu 

kryzysu w Grecji. Pokrewną kwestią jest wzrost cen artykułów rolno-spożywczych. W ciągu 

10 lat członkowstwa ceny w Polsce wzrosły o 33 % (Dane Polska 2004-2014 Newsweek).  

W przypadku przyjęcia waluty Euro, ceny mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.  
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Kolejnym problemem jaki się pojawia są poniesione koszty dostosowania prawa polskiego             

i gospodarki do standardów unijnych, a także koszty ponoszone w ramach ochrony 

środowiska dostosowanej do UE i ochrony granic wschodnich jako granic zewnętrznych UE. 

 

Wśród Polaków pojawiła się także refleksja na temat dalszej integracji europejskiej  

w przyszłości. Po obecnej sytuacji, gdy Polska jest głównym beneficjentem Unii 

Europejskiej, nadejdzie sytuacja gdy konieczne będzie ponoszenie kosztów przez Polskę na 

rzecz biedniejszych, rozwijających się krajów. Niektórzy twierdzą, że akcesja kraju w 2004 r. 

jest wynikiem tajnego interesu państw członkowskich, stąd tak duża obecnie pomoc Polsce.
3
 

 

Z okazji 10-lecia Polski w UE przeprowadzono ankietę z inicjatywy Związku Miast Polskich.  

Ankietę wypełniło w dniach 24 lipca–6 września 767 przedstawicieli samorządu 

terytorialnego. W badaniu poruszono kwestię korzyści i kosztów wynikającej  

z członkowstwa. Jako przykłady kosztów polskiej integracji z Unią Europejską najczęściej  

w odpowiedziach pojawiały się emigracja zarobkowa (strata wykwalifikowanych młodych 

pracowników, zakładanie przedsiębiorstw za granicą zamiast w ojczystym kraju) oraz koszty 

związane z dostosowaniem polskiej gospodarki do standardów UE (po 67%). Zdaniem 

ankietowanych, na członkostwie Polski w UE najwięcej zyskują politycy (86%) i rolnicy 

(81%), najmniej – bezrobotni (35%) i emeryci (7%). 

 

Czy dziś Polska jest zadowolona z członkowstwa w UE? 

Odsetek przedstawicieli samorządu terytorialnego przekonanych o tym, że Polska zyskała na 

członkostwie w UE (84%), jest niemal równy odsetkowi tych, którzy sądzą, że na akcesji 

skorzystał ich samorząd (86%). 

 

Ponad 85% respondentów uważa, że członkostwo w UE jest korzystne dla mieszkańców  

i władz samorządu, a ponad 75% – że przynosi korzyści również pracownikom. 

 

Wśród głównych korzyści dla samorządu terytorialnego z członkostwa w UE ankietowani 

najczęściej wymieniają napływ inwestycji (77%) oraz poprawę infrastruktury transportowej 

(76%), sportowej (75%) i społecznej (73%). Jednocześnie mniej niż połowa ankietowanych 

(44%) uważa, że integracja europejska przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy 

w samorządzie. 

 

Prawie wszyscy ankietowani (94%) potwierdzają, że członkostwo w UE postawiło przed ich 

samorządem nowe wyzwania i obowiązki. Do głównych zaliczają konieczność znajdowania  

                                                           
3
K.Smolińska, J. Jancz, A. Przemieniecka, K. Kuprianiec, Stan poinformowania polskiego społeczeństwa 

oraz rola politycznego zaangażowania w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej, Rocznik Integracji 

Europejskiej, Nr 6 – 2012, Poznań. 
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wkładu własnego do projektów dofinansowywanych przez UE (93%) oraz konieczność 

zdobycia nowych kwalifikacji przez pracowników (84%). 

 

Zdaniem ankietowanych, rolnicy korzystają najwięcej z funduszy europejskich. Na tę grupę 

wskazuje więcej niż trzy czwarte ankietowanych (78%). Prawie dwie trzecie z nich uważa,  

że to politycy są największymi beneficjentami funduszy (64%), zaś 44% uważa, że głównymi 

beneficjentami są przedsiębiorcy prywatni.
4
 

 
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej  

 

 

 

                                                           
4
Ł. Wenerski, Unia daje czy zabiera? Dekada członkowstwa Polski w UE w oczach przedstawicieli polskich 

samorządów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.  

mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

