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Co mi daje UE? – 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 

Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Akcesja do UE przyniosła 

wiele konsekwencji zarówno bezpośrednio dla obywateli, jak i dla polskiej gospodarki. 

Nadchodząca 15. rocznica największego w historii UE rozszerzenia jest okazją do dokonania 

podsumowania jego skutków. 

 

Droga Polski do Unii Europejskiej  

Przemiany polityczne i ustrojowe zapoczątkowane w latach 80-tych pozwoliły Polsce na 

podjęcie decyzji o staraniu się o członkostwo we Wspólnotach Europejskich. Pierwszym 

krokiem na drodze zbliżenia Polski ze Wspólnotami było podpisanie między obiema stronami 

Umowy o handlu oraz współpracy gospodarczej i handlowej już we wrześniu 1989 r. W roku 

1990 rozpoczęto rozmowy w sprawie zawarcia układu o stowarzyszeniu Polski ze 

Wspólnotami, zakończone jego podpisaniem 16 grudnia 1991 r. Podpisany wówczas Układ 

Europejski był najbardziej kompleksową i najważniejszą umową zawartą przez Polskę  

w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Jergo wpływ był widoczny we wszystkich dziedzinach 

życia, a szczególnie w handlu zagranicznym. Układ był istotnym czynnikiem przemian  

w polskim systemie gospodarczym w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Aby 

usprawnić proces przygotować do poszerzenia UE, Komisja Europejska opracowała 

propozycje precyzujące zadania dla państw kandydujących, co zostało przyjęte w formie 

odrębnej regulacji: Partnerstwo dla Członkostwa. 8 kwietnia 1994 r. Polska uznając, że będzie 

zdolna do spełnienia tych warunków i przyjęcia na siebie obowiązków wynikających  

z członkostwa, złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w UE. Zgodnie z procedurą 

przyjmowania nowych członków, w 1997 r. przedstawiono na forum Parlamentu opinie  

o zdolności Polski do sprostania wymogom państw członkowskich. Następnie Komisja zleciła 

rozpoczęcie negocjacji z Polską w sprawie jej przystąpienia do Unii. Głównym podmiotem 

negocjacji akcesyjnych Polski było tempo dostosowania prawa , a wiec terminy i kolejność  

przyjmowania poszczególnych aktów prawnych. Po zakończonych negocjacjach można było 

przejść do końcowego etapu przystępowania do UE, a mianowicie akcesji. Uzgodnione przez  
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obie strony warunki przystąpienia zawarte są w Traktacie akcesyjnym. Jest to dokument 

podpisywany przez wszystkie kraje członkowskie UE. Polska podpisała Traktat akcesyjny   

16 kwietnia  2003 r. w Atenach. Zgodnie z Konstytucją RP, w dniach 7-8 czerwca 2003 r. 

odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE. 77 procent Polaków 

opowiedziało się za zjednoczeniem kraju z UE. Wynik referendum pozwolił na ratyfikację 

Traktatu akcesyjnego przez prezydenta RP. 1 maja 2004 r. Polska wraz z dziewięcioma 

państwami dołączyła do państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Skutki członkostwa Polski w UE 

Przystąpienie Polski do UE miało duży wpływ na polską gospodarkę.  Z ostatnich dostępnych 

danych (po 14 latach członkostwa) wynika w jak wielu obszarach gospodarki sytuacja uległa 

poprawie. 

.        
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Jednym z najbardziej odczuwalnych dla obywateli skutków było zmniejszenie bezrobocia  

( spadek z ok. 19% do ok. 5%). Należy też zauważyć rekordowy wzrost obrotów handlowych 

(znaczący wzrost w eksporcie). Na uwagę zasługuje także zmiana PKB per capita, który  

w odniesieniu do średniej unijnej wzrósł z poziomu 49% w 2004 r. do 68% w 2017 r.  

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotnym jest wsparcie rozwoju i innowacyjności mikro, 

małych i średnich firm, poprzez dotacje i atrakcyjne pożyczki, dostępne w ramach funduszy 

unijnych. Dzięki napływowi środków unijnych znacząco poprawiła się infrastruktura w 

Polsce. Jako przykład można podać porównania długości autostrad w 2003 r. - 405km i 2017 

r. – 1641 km. Finansowanie programów i projektów- takich jak budowa dróg czy ochrona 

środowiska jest realizowane w ramach środków budżetu UE, z którego większość wpłat 

pochodzi ze składek państw członkowskich, w tym Polski.  

Polska a budżet UE w 2017 r.: 

 Łączne wydatki UE w Polsce: 11,921 mld euro 

 Łączne wydatki UE jako procent polskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 

2,67% 

 Łączny wkład Polski do budżetu UE: 3,048 mld euro 

 Wkład Polski do budżetu UE jako procent polskiego DNB: 0,68% 

 

Nasz kraj jest największym beneficjentem netto unijnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę 

ostatnie 15 lat, czyli okres od 2004 roku kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej, 

otrzymaliśmy z unijnego budżetu 159 miliardów euro. W tym samym okresie Polska wpłaciła 

do budżetu UE 51,8 miliarda euro. Zatem przez cały okres członkostwa w UE zyskaliśmy 

107,5 miliarda euro. Najwięcej środków trafiło do Polski w ramach polityki spójności oraz 

wspólnej polityki rolnej. Szczegółowe informacje na temat projektów zrealizowanych za 

pomocą środków unijnych można znaleźć m.in. na stronie 

 http://www.mapadotacji.gov.pl/ 

 

Co Europa robi dla mnie?  

Aby przekonać się w jakim stopniu działania UE zmieniają naszą okolicę, ale także 

bezpośrednio nasze życie warto także skorzystać ze strony www.what-europe-does-for-

me.eu 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.what-europe-does-for-me.eu/
http://www.what-europe-does-for-me.eu/
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Strona ilustruje co zmieniło się w naszym życiu dzięki przynależności naszego kraju do UE. 

Jest to element przybliżania Europy obywatelom przed wyborami europejskimi w maju 2019. 

Strona została stworzona przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Użytkownicy mogą 

łatwo znaleźć konkretne informacje na temat tego, co Europa robi dla ich regionu, w obszarze 

ich zainteresowań profesjonalnych lub prywatnych. Każdy znajdzie odpowiedź na takie 

pytania: Jaki wpływ ma Europa na Twoje życie codzienne? Na miejsca pracy, rodzinę, opiekę 

zdrowotną, bezpieczeństwo, prawa konsumentów? Na miasta, na wsie i regiony? 
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Stworzono prawie 1800 jednostronicowych notatek do czytania, udostępniania lub 

ponownego wykorzystania jako strony internetowe lub jako pliki PDF. Są one podzielone na 

dwie główne kategorie na stronie internetowej. Pierwsza część "W moim regionie", pozwala 

użytkownikom wybrać miejsce, w którym oni i ich rodzina mieszkają lub pracują. Pokazuje, 

w jaki sposób Europa jest obecna w naszych miastach i regionach.    

Druga część strony, "W moim życiu", pozwala każdemu użytkownikowi wybrać jeden  

z dokumentów, mówiących o tym, jak UE wpływa na przykład na rodziny, opiekę zdrowotną, 

zainteresowania, podróże, bezpieczeństwo, wybory konsumentów i prawa socjalne. 

Analizując konsekwencje członkostwa Polski w UE warto podkreślić, ze każdy Polak jako 

obywatel UE ma prawo podróżować po Europie bez kontroli granicznych, a także studiować  

i pracować w każdym państwie UE na takich samych zasadach, jak obywatele tego kraju. 

Dzięki programom wspierającym edukację, w tym największym z nich – Erasmus +, 

kilkanaście tysięcy polskich uczniów i studentów ma możliwość wyjazdu na wymiany, studia, 

praktyki do innego kraju członkowskiego. UE stoi na straży praw pasażerów, np. w przy-

padku odwołania lotu, czy opóźnienia pociągu.  

Istotną korzyścią dla obywateli UE jest możliwość opieki zdrowotnej podczas wyjazdów, 

dzięki karcie ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, którą można wyrobić bezpłatnie.  
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Kampania #EUandME 

Kampania #EUandME to inicjatywa Komisji Europejskiej, skierowana do młodych osób, 

której celem jest pokazanie pozytywnego wpływu UE na ich życie. Wielu młodych ludzi nie 

zdaje sobie sprawy, jak wiele w ich codzienne życie wnosi UE. Niezależnie od tego, czy jest 

to utrata bagażu podczas lotu samolotem czy pomoc medyczna w innym kraju członkowskim 

Unia Europejska w realny sposób 

przyczynia się do poprawy 

jakości życia swoich obywateli. 

Zawierająca inspirujące historie, 

przydatne informacje oraz 

fascynujące fakty kampania 

#EUandME ma na celu 

pokazanie młodym Europej-

czykom, jak UE może pomóc im 

w rozwijaniu swoich pasji  

i realizacji celów, niezależnie od tego czy w danym momencie chcą podróżować, rozpocząć 

studia zagranicą, czy znaleźć pracę w innym państwie. 

W ramach kampanii #EUandME powstał serwis informacyjny, na którym znajduje się pięć 

filmów wyreżyserowanych przez znanych europejskich filmowców  oraz szczegółowe 

informacje dotyczące nadchodzących konkursów, wydarzeń i historii młodych osób, które 

odczuły pozytywny wpływ UE na swoje życie. 

Kampania #EUandME może pomóc w promowaniu wartości, działań oraz wydarzeń,  

a jednocześnie przyczynić się do informowania o korzyściach, jakie młodzi ludzie mogą 

czerpać z członkostwa w UE.  

  

Źródła: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_pl#polska-w-ue 

https://europa.eu/euandme/frontpage_pl  

http://www.mapadotacji.gov.pl/ 

www.what-europe-does-for-me.eu 

Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, red. Małuszyńska E., Gruchman B., Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 2018 

Wybory do Parlamentu Europejskiego, 26 maja 2019, tymrazemglosuje.eu  

 
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 
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