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Udana debata to taka, po zakończeniu której uczestnicy i uczestniczki wychodzą z nową 

wiedzą, cennym doświadczeniem dyskusji i spojrzeniem na dany problem z różnych 

perspektyw. Dobre przygotowanie do debaty i konstruowania trafnych argumentów oznacza 

konieczność wcześniejszego zdobycia wiedzy. Przy debatowaniu o bilansie korzyści i 

kosztów warto zapoznać się z danymi statystycznymi określającymi zmiany w gospodarce, 

polskiej polityce i społeczeństwie, przeczytać wypowiedzi ekspertów i ekspertek dotyczące 

miejsca Polski w Unii Europejskiej, przyjrzeć się wyzwaniom, przed jakimi Polska stoi w 

najbliższych latach. 

Przygotowaliśmy dla Was materiał zawierający skrót najważniejszych informacji. Co 

charakterystyczne dla skrótów – nie mogliśmy zawrzeć tutaj wszystkich danych 

statystycznych i komentarzy na temat bilansu, jednak staraliśmy się, aby zebrany materiał 

reprezentował równomierne spojrzenie na korzyści i koszty członkostwa Polski w UE. 

 

O czym dyskutujemy? 

Wyjaśnienie terminów pojawiających się przy poruszaniu tego tematu pomoże Wam 

zakreślić obszar debaty. Warto na jej początku, już w pierwszych słowach, wyjaśnić 

publiczności oraz pozostałym uczestnikom i uczestniczkom, jak Wy rozumiecie pojęcia, 

którymi się posługujecie. Dzięki temu unikniecie nieporozumień i będziecie mieć pewność, 

że wszyscy poruszają się po takiej samej przestrzeni pojęciowej. 

 

Członkostwo w UE – należeć do Unii Europejskiej to przede wszystkim korzystać z praw i 

realizować obowiązki ustalone przez wspólnotę państw UE. Członkostwo w UE można 

rozpatrywać z perspektywy obywateli i obywatelek – tutaj należałoby zgłębić definicję 

obywatelstwa unijnego – oraz z perspektywy państw członkowskich – co biorąc pod uwagę 

temat debaty, wydaje się kluczowe. Unia Europejska liczy obecnie 28 państw. Każde z 

państw organizuje u siebie bezpośrednie wybory powszechne do Parlamentu Europejskiego. 

Wyłonieni w ten sposób posłowie do PE bezpośrednio reprezentują obywateli w procesie 

decyzyjnym Unii. Każde państwo członkowskie korzysta też z możliwości typowania 

urzędników i urzędniczek zasiadających na czele innych ważnych unijnych instytucji (m.in. 

Rady Europejskiej), przez co współuczestniczy w tworzeniu unijnej polityki. Każde z państw 

zobowiązane jest również do zasilania budżetu unijnego częścią dochodu narodowego 

brutto – około 0,7% bezpośrednio i 0,3% w postaci opłat pobieranych w imieniu UE. 

Członkostwo równa się więc obowiązkom wynikającym z utrzymania wspólnoty, jak i 

korzyściom związanym ze swobodami na rynku czy funduszami przekazywanymi ze 

wspólnotowej kasy na określone cele (np. rolnictwo czy infrastruktura). Nie każde państwo 

może być członkiem UE – oprócz państw założycielskich wspólnoty, czyli: Belgii, Francji, 

Holandii, Luksemburgu, Niemiec i Włoch – wszystkie kolejne państwa musiały (i muszą) 



3 

 

spełniać określone warunki wstępne dotyczące kryteriów politycznych (stabilna demokracja 

i poszanowanie praw człowieka), gospodarczych (istnienie wolnego rynku) czy prawnych 

(gotowość na wprowadzenie unijnego dorobku prawnego). Każde rozszerzenie UE 

poprzedzone jest wieloletnimi negocjacjami, okresami stowarzyszeń i w końcu zgodą 

wszystkich państw członkowskich.  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii 

Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Dokumentem stanowiącym podstawę prawną naszego 

członkostwa jest podpisany w Atenach traktat akcesyjny z 16 kwietnia 2003 roku dotyczący 

także dziewięciu innych państw przystępujących do UE. Jednak droga Polski do Unii 

Europejskiej rozpoczęła się na długo przed 2003 rokiem. Proces wstąpienia do wspólnoty 

można podzielić na kilka okresów: 

a) Nawiązanie stosunków dyplomatycznych – podwaliny pod rozwój stosunków Polska – 

Wspólnoty Europejskie (Unia Europejska jest prawną spadkobierczynią dawnych 

Wspólnot Europejskich) położył program PHARE stworzony przez Wspólnoty w celu 

udzielenia pomocy finansowej państwom kandydującym. Nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych nastąpiło 16 września 1988 roku. Rok później podpisano umowę o 

handlu i współpracy handlowej i gospodarczej. 

b) Stowarzyszenie Polski z UE – 25 maja 1990 roku Polska złożyła wniosek dotyczący 

rozpoczęcia negocjacji umowy stowarzyszeniowej. W celu sprawniejszej koordynacji 

zadań wynikających z procesu stowarzyszeniowego powołano w polskim rządzie 

pełnomocnika do spraw integracji europejskiej oraz Radę Stowarzyszenia RP–WE. W 

dniu 16 grudnia 1991 roku Polska podpisała Układ Europejski (umowę 

stowarzyszeniową) ze Wspólnotami Europejskimi. 

c) Negocjacje członkostwa – rozpoczęcie negocjacji nie byłoby możliwe bez wspólnej 

decyzji państw członkowskich o możliwości uzyskania członkostwa przez państwa 

stowarzyszone ze Wspólnotą. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Rady 

Europejskiej w Kopenhadze w 1993 roku. Polska w dniu 8 kwietnia 1994 roku złożyła 

w Atenach oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej (Unia Europejska 

powstała na miejscu Wspólnot w 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht). Proces 

dostosowywania polskiego prawa i ustroju politycznego do kryteriów członkostwa był 

koordynowany przez Komitet Integracji Europejskiej.   

d) Akcesja – 9 kwietnia 2003 roku Parlament Europejski wyraził zgodę na rozszerzenie 

Unii Europejskiej o dziesięć kolejnych państw. Po podpisaniu traktatu akcesyjnego w 

Atenach, w czerwcu odbyło się referendum akcesyjne w Polsce. 77,45% obywateli i 

obywatelek biorących udział w referendum zagłosowało na tak, odpowiadając na 

pytanie: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do 

Unii Europejskiej?”. 
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Bilans – według internetowego Słownika Języka Polskiego (www.sjp.pl) bilans to nic 

innego jak „zestawienie, podsumowanie”. W codziennym użytku słowo bilans oznacza 

zestawienie finansowe, jednak w przypadku tematu debaty chodzi o całościowe 

podsumowanie korzyści i strat, jakie Polska (m.in. polska gospodarka, społeczeństwo) 

poniosła wskutek przystąpienia i obecności we wspólnocie Unii Europejskiej.  

 

Po zapoznaniu się z podstawowymi definicjami pojęć, które pojawiły się w temacie debaty, 

warto zastanowić się nad argumentami, czyli sednem każdej debaty. Poniżej znajdziecie 

zestawienie przykładowych korzyści i kosztów, jakie Polska poniosła w związku z 

przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz jej aktywną obecnością w unijnej polityce przez 

przeszło 12 lat. Konstruując ten spis, korzystaliśmy z różnych źródeł – publikacji instytucji 

unijnych i rządowych, analiz organizacji pozarządowych, jednostkowych opinii ekspertów i 

ekspertek politycznych i gospodarczych, zawsze sprawdzając prawdziwość danych. 

Pamiętajcie o tej zasadzie! To bardzo ważne, aby w debatach posługiwać się rzetelnymi 

danymi i przedstawiać prawdę, nawet jeśli dyskusja budzi duże emocje. Debatując przy 

publiczności, bierzemy odpowiedzialność także za wiedzę, z jaką wyjdzie po debacie. 

 

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

I. Społeczno-kulturalne 

1. Rozwój polskiego szkolnictwa wyższego 

Przez ostatnich 12 lat studenci i studentki oraz wykładowcy i wykładowczynie uczelni 

wyższych z całej Polski skorzystali z niezliczonych okazji do kształcenia kompetencji w 

ramach wyjazdów, staży, studiów i praktyk zagranicznych oferowanych za pośrednictwem 

programu Erasmus (teraz Erasmus+). Polacy i Polki mają możliwość wyjazdu za granicę w 

celu kształcenia już od 1998 roku na mocy umów odrębnych. Przez ten okres ponad 

180 000 studentów i studentek uczestniczyło w wymianach międzynarodowych. W 

porównaniu z rokiem 1998 liczba osób wyjeżdzających do państw europejskich w celach 

naukowych w ramach Erasmusa wzrosła dziesięciokrotnie – z 1400 do 14 000 osób. (Źródło: 

http://studia.studentnews.pl/s/24/5608-Studia-newsy/4093388-30-lat-programu-Erasmus.htm) 

Osoby powracające z wymian i studiów zasilają kadry naukowe i wspólnotę studencką o 

nowe kompetencje, doświadczenia kulturowe, językowe.  

Więcej: 

http://erasmusplus.org.pl/30lat/  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_pl  

http://www.sjp.pl/
http://erasmusplus.org.pl/30lat/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_pl
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2. Otwarte granice 

Dzięki członkostwu w UE Polska przystąpiła do układu z Schengen, dzięki czemu zniesiono 

kontrolę na granicach Polski z państwami strefy Schengen (Niemcy, Słowacja, Czechy, 

Litwa). To przede wszystkim widoczna i odczuwalna zmiana jakości podróżowania i pracy za 

granicą dla obywateli i obywatelek Polski. Możliwy jest swobodny przejazd przez granicę 

państw strefy, co nie jest tak oczywiste, biorąc pod uwagę okres izolacji naszego kraju w 

okresie PRL. Polska razem z innymi państwami współtworzy obszar bezpieczeństwa w 

Europie – korzysta ze swobody poruszania się dla obywateli i obywatelek, ale również 

współuczestniczy w ochronie zewnętrznych granic UE. Otwarcie granic miało ogromny 

wpływ na polską gospodarkę – warto wspomnieć choćby o rozwoju firm transportowych w 

Polsce oraz zwiększone wpływy do budżetu z turystyki. 

Więcej: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pl.pdf  

http://www.zientarski.pl/pliki/artykuly/artykul_49_1301448916_zalacznik_sciezka.pdf  

 

II. Gospodarcze 

1. Wskaźniki finansowe 

W minionym 2016 roku Polska zanotowała wzrost PKB (produkt krajowy brutto) o 2,8%– 

wyprzedzając większość państw UE (w zestawieniu wszystkich państw znajdujemy się za 

Rumunią, Irlandią, Luksemburgiem, Hiszpanią, Szwecją i Bułgarią). Polska gospodarka nie 

zarejestrowała ujemnych wartości wzrostu gospodarczego w żadnym roku przez cały okres 

członkostwa w UE. Wpływy z budżetu UE w okresie od maja 2004 roku do końca 2014 roku 

wyniosły 109,6 mld euro. W latach 2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego 

kraju 82,5 mld euro. Na podstawie analizy P. Kowala, J. Kuskowskiego i J. Zawistowskiego z 

Fundacji IMAPP z grudnia 2013 roku można wnioskować, że pozostawienie Polski poza 

strukturą Unii Europejskiej oznaczałoby nawet o 200 mld złotych (czyli o 7,8%) mniej 

nakładów na inwestycje. Zatrudnienie byłoby niższe o 10%, a bezrobocie wyższe o prawie 

38% (porównanie do 2013 roku). 

Więcej:  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-

forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast_en#economic-forecast-by-

country 

http://www.msz.gov.pl/resource/26c005f4-b73e-4402-bb32-8b10c1b42a4c:JCR 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pl.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pl.pdf
http://www.zientarski.pl/pliki/artykuly/artykul_49_1301448916_zalacznik_sciezka.pdf
http://www.msz.gov.pl/resource/26c005f4-b73e-4402-bb32-8b10c1b42a4c:JCR
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http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/polskie_10_lat_w_unii  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-

funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/  

 

2. Wsparcie dla rolników 

Polski sektor rolniczy był beneficjentem unijnych środków finansowych jeszcze przed 

akcesją Polski do UE. Dostosowanie polskiego rolnictwa i przetwórstwa do standardów 

wolnego rynku było jednym z największych wyzwań polskiej drogi do UE. Dzięki otwarciu 

rynków zagranicznych na polskie produkty rolne, poprawie ich jakości, a także dzięki 

dopłatom bezpośrednim do produkcji dochody rolników w 2015 roku podwoiły się w 

stosunku do roku 2003. Od 2003 roku realna wartość produkcji rolnej wzrosła o prawie 

50%. Państwa członkowskie UE to także rosnący rynek zbytu dla polskiej żywności. 

Więcej: 

http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/piworowicz_j.pdf  

http://www.msz.gov.pl/resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR  

 

III. Polityczne 

1. Wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej 

Po wielu latach międzynarodowej izolacji Polski w okresie od końca II wojny światowej do 

symbolicznej daty transformacji systemowej 1989 roku, sytuacja gospodarcza i prawna 

(poszanowanie praw człowieka) była w katastrofalnym stanie.  Historia polskich zmian po 

transformacji to historia wchodzenia w pełnoprawny świat międzynarodowej współpracy. 

Najważniejszym krokiem był ten w stronę Unii Europejskiej wraz z zacieśnianiem 

współpracy z NATO czy Radą Europy. Dzięki temu Polska to dzisiaj kraj liczący się na arenie 

międzynarodowej, czego przejawem jest m.in. pełnienie przez Polaków najważniejszych 

stanowisk w instytucjach unijnych – Donald Tusk – aktualny przewodniczący Rady 

Europejskiej (od 2014 roku), Ryszard Czarnecki i Bogusław Liberadzki – 

wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W drugiej połowie 2011 roku Polska 

sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Polscy posłowie i posłanki stanowią 

duży odsetek wszystkich członków i członkiń Europejskiej Partii Ludowej, dzięki czemu 

Polska mogła skutecznie wpływać na stanowisko tej największej frakcji w Parlamencie 

Europejskim. Jeszcze mocniejszą pozycję mają Polacy w - zdecydowanie mniej licznej - 

grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.  

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/polskie_10_lat_w_unii
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/
http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/piworowicz_j.pdf
http://www.msz.gov.pl/resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR
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Więcej: 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/prezydencja/Raport_koncowy.pdf  

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8673/Witkowska_Znaczenie%20Polak%

C3%B3w%20w%20instytucjach_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/crosstable.html  

 

2. Bezpieczeństwo Polski 

Według badań CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) 41% Polaków i Polek tuż po 

wejściu Polski do UE (badanie: czerwiec 2004 rok) oceniało naszą sytuację 

międzynarodową jako złą. Wielu respondentów i respondentek żywiło dużą niepewność co 

do skutków członkostwa. Dla porównania w 2014 roku podobnej odpowiedzi udzieliło tylko 

30% badanych. Polska dzięki aktywnemu członkostwu w NATO oraz UE (to główne filary 

bezpieczeństwa międzynarodowego naszego kraju) może poszczycić się dużymi sukcesami 

w dziedzinie rozszerzania krajowego bezpieczeństwa za pomocą działań 

międzynarodowych. Warszawa jest siedzibą unijnej agencji Frontex, która ma za zadanie 

koordynację zarządzania bezpieczeństwem zewnętrznych granic UE. Polska jako państwo 

stanowiące wschodnią granicę Unii Europejskiej posiada silną pozycję w Partnerstwie 

Wschodnim i wspieraniu państw ościennych w proeuropejskich dążeniach. 

Więcej: 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_080_14.PDF  

https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_pl  

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_pl  

 

Inne pomysły na zagadnienia argumentacyjne: 

 – rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej: Ile kilometrów autostrad zostało 

zbudowanych ze wsparciem UE od 2004 roku?  

– nowe miejsca pracy: Ile nowych miejsc pracy powstało?  

– rozwój swobód gospodarczych: Na ile Polska korzysta z czterech swobód wolnego rynku 

gwarantowanych przez UE? 

– wzmocnienie standardów ochrony środowiska (natura 2000, chemikalia, emisje) 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/prezydencja/Raport_koncowy.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8673/Witkowska_Znaczenie%20Polak%C3%B3w%20w%20instytucjach_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8673/Witkowska_Znaczenie%20Polak%C3%B3w%20w%20instytucjach_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/crosstable.html
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_080_14.PDF
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_pl
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– ochrona konsumencka (roaming, prawa pasażerów) 

– współpraca i wymiana doświadczeń między państwami członkowskimi w różnych 

dziedzinach przynosząca pośrednie korzyści: 

– w dziedzinie bezpieczeństwa i policji (wymiana informacji, wspólne działania, 

Europol)  

– migracja i uchodźcy (wymiana informacji, pomoc dla krajów pod presja 

migracyjną, wspólne działania). 

 

KOSZTY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

I. Społeczno-kulturalne 

1. Zagrożenie dla polskiej kultury i tradycji 

Otwarte granice, a przede wszystkim wartości wpisane w idee Unii Europejskiej – 

różnorodność, równość, tolerancja – wpływają na rozwijanie się w państwach 

wielokulturowości, czyli modelu społecznego zakładającego współistnienie w jednym 

państwie czy społeczeństwie wielu różnych kultur, systemów normatywnych i tradycji. 

Społeczeństwa państw europejskich stają się coraz mniej jednolite, co budzi sprzeciw grup 

o poglądach nacjonalistycznych czy konserwatywnych. W badaniach CBOS dotyczących 

korzyści i strat członkostwa Polski w UE respondenci wymieniali zagrożenie dla polskiej 

kultury i tradycji, szczególnie konkretnych zmian obyczajowych i prawnych zachodzących w 

państwach Europy Zachodniej. Badani wymieniali w tym względzie m.in.: napływ 

uchodźców i uchodźczyń do Polski (w 2015 roku o otrzymanie statusu uchodźcy w Polsce 

starało się 12 325 osób), wzrost liczby wyznawców islamu, legalizację małżeństw 

jednopłciowych, legalizację narkotyków.  

Więcej: 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/coraz-wiecej-nacjonalizmu-w-polsce-sondaz-

millward-brown-dla-tvn24,640871.html 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF  

  

2. Zmiana trybu życia, struktury rodziny 

Lata obecności Polski w UE przypadają na okres rozkwitu nowych technologii, drapieżnego 

rozwoju wolnego rynku, ale także na okres wzrostu tendencji nacjonalistycznych i 

ksenofobicznych. Zmiana sytuacji gospodarczej, rynku pracy rodzi za sobą również zmiany 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/coraz-wiecej-nacjonalizmu-w-polsce-sondaz-millward-brown-dla-tvn24,640871.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/coraz-wiecej-nacjonalizmu-w-polsce-sondaz-millward-brown-dla-tvn24,640871.html
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF
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w zakresie modelu życia czy struktury rodziny. Zmiany te dotyczą opóźniania zawarcia 

małżeństwa i  rodzenia dziecka, spadku płodności oraz przekształcenia instytucji 

małżeństwa w nieformalne związki. Przed akcesją, w 2000 roku ok. 42% mężczyzn i 62% 

kobiet zawierało małżeństwo przed 25. rokiem życia, w 2013 r. w tej grupie wiekowej było 

to już tylko 17% mężczyzn i 34% kobiet. W latach 1990–1995 około 25% małżeństw 

poprzedzonych było zamieszkaniem we wspólnym gospodarstwie domowym, w latach 

2005–2011 było to już 60%, co świadczy o wzroście tendencji do życia w nieformalnych 

związkach. Jednak te tendencje dawały już o sobie znać przed przystąpieniem Polski do UE 

i warto rozważyć, czy pozostawanie kraju poza Unią pozwoliłoby je odwrócić. 

Więcej: 

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/E2F6B6C36A208AE6C1257FA10047381D/$File/Strony

%20odStudia_BAS_45-2.pdf 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/13/1/3/waru

nki_zycia_rodzin_w_polsce.pdf  

 

II. Gospodarcze 

1. Drenaż mózgów 

Otwarte granice i swoboda przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi UE to 

nie tylko wielka szansa dla lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń na zwiększenie 

zysku z eksportu, ale również ogromne ryzyko związane z tzw. drenażem mózgów. To 

zjawisko polegające na emigracji osób wykształconych np. w Polsce do innego państwa za 

lepszym wynagrodzeniem czy warunkami pracy. Z powodu drenażu mózgów kraje tracą 

ludzi z wyższym wykształceniem, ekspertów i ekspertki. Główny Urząd Statystyczny szacuje, 

że pod koniec 2015 roku poza granicami Polski przebywało czasowo prawie 2,4 mln osób, z 

czego 80% na okres powyżej 12 miesięcy. Polska jest krajem z największym ujemnym 

bilansem migracji specjalistów i specjalistek w UE – w latach 2003–2014 opuściło nasz kraj 

ponad 32 tysiące wysoko wykształconych osób, natomiast przyjechały tylko 2 tysiące. 

Więcej: 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/2/9/1/inform

acja_o_rozmiarach_i_kierunkach_czasowej_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2015.pdf  

http://documents.worldbank.org/curated/en/793861475694096298/pdf/WPS7852.pdf 

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/drenaz-mozgow-w-polsce,65,0,2174785.html  

 

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/E2F6B6C36A208AE6C1257FA10047381D/$File/Strony%20odStudia_BAS_45-2.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/E2F6B6C36A208AE6C1257FA10047381D/$File/Strony%20odStudia_BAS_45-2.pdf
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/13/1/3/warunki_zycia_rodzin_w_polsce.pdf
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/13/1/3/warunki_zycia_rodzin_w_polsce.pdf
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/2/9/1/informacja_o_rozmiarach_i_kierunkach_czasowej_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2015.pdf
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/2/9/1/informacja_o_rozmiarach_i_kierunkach_czasowej_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2015.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/793861475694096298/pdf/WPS7852.pdf
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/drenaz-mozgow-w-polsce,65,0,2174785.html
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2. Wpłacone składki 

Mimo że bilans rozliczeń Polska – budżet UE od początku członkostwa Polski w UE zamyka 

się nadwyżką w wysokości 88,6 mld euro, to wciąż pozostaje pytanie o możliwy inny 

sposób wydatkowania pieniędzy przeznaczanych na składki do budżetu UE. Polska od 

początku swojego członkostwa w UE do końca 2016 roku wpłaciła do budżetu UE 43,8 mld 

euro składki członkowskiej. Złożyły się na nią m.in.: wpłaty z tytułu polskiego Dochodu 

Narodowego Brutto (DNB) oraz pewnego odsetka podatku od wartości dodanej VAT.  

Więcej: 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-

finansowe-polska-ue 

http://www.msz.gov.pl/resource/26c005f4-b73e-4402-bb32-8b10c1b42a4c:JCR  

 

III. Polityczne 

1. Konieczność szanowania innych państw członkowskich i współpracy zakresie 

polityki zagranicznej z partnerami w Europie  

Współdziałanie Polski w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z innymi 

państwami członkowskimi ma swoje plusy, np. w postaci stabilniejszej pozycji 

dyplomatycznej względem państw ściany wschodniej, jednak jej głównym minusem jest 

ograniczony zakres tworzenia samodzielnej, skutecznej polityki zagranicznej. Polska 

postrzegana jest jako partner dla największych państw głównie jako państwo członkowskie 

UE. Oddanie części kompetencji dyplomatycznych Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do 

Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służbie Działań 

Zewnętrznych powoduje, że polska polityka zagraniczna odnosi największe sukcesy tylko na 

obszarze Europy Środkowej – w ramach działalności Trójkąta Weimarskiego i Grupy 

Wyszehradzkiej. Z drugiej strony, sama Polska nie byłaby w stanie zaoferować wsparcia 

takim krajom jak Ukraina czy Gruzja porównywalnego ze zbiorczą ofertą 28 państw Unii w 

ramach zainicjowanego przez Polskę Partnerstwa Wschodniego między UE a państwami 

dawnego ZSRR. 

Więcej: 

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska/obszary/wpzib/ 

http://www.isp.org.pl/files/5612268160922573001137407604.pdf  

 

 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue
http://www.msz.gov.pl/resource/26c005f4-b73e-4402-bb32-8b10c1b42a4c:JCR
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska/obszary/wpzib/
http://www.isp.org.pl/files/5612268160922573001137407604.pdf
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2. Oddanie części suwerenności 

Według prof. Krzysztofa Skubiszewskiego suwerenność to „niezależność państwa od 

wszelkiej innej władzy w jego stosunkach z innymi podmiotami prawa międzynarodowego 

oraz jego samodzielność w regulowaniu spraw wewnętrznych”. Współdziałanie w ramach 

unijnych polityk: monetarnej, zagranicznej, sprawiedliwości czy rolnej, mimo że 

potwierdzone głosem obywateli i obywatelek w referendum i traktacie akcesyjnym, nosi 

znamiona ograniczenia suwerenności. To współdziałanie niesie przecież za sobą ryzyko 

nieuznania polskich interesów w ramach demokratycznych procedur głosowania. To ryzyko 

często skutkuje przyjmowaniem w ramach prawa unijnego aktów trudnych do realizacji w 

polskim porządku prawnym lub uznawanych przez niektóre grupy za szkodliwe dla Polski – 

do takich trudnych decyzji można zaliczyć utworzenie pakietu klimatycznego czy uchwalenie 

restrykcyjnych zasad produkcji żywności. Instytucje oraz politycy  unijni często 

wypowiadają się (a przez to wpływają na sytuację wewnętrzną w kraju) na tematy 

niezastrzeżone dla wspólnej polityki UE, czego przykładem są ostatnie opinie 

poszczególnych komisarzy unijnych i europosłów o sytuacji politycznej w Polsce, wynikach 

wyborów czy kryzysie konstytucyjnym. Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę pośrednie 

ograniczenia suwerenności, które - w razie pozostawania poza Unią - wynikałyby z 

położenia geopolitycznego Polski, jej aktualnego potencjału gospodarczego czy innych 

współzależności z sąsiadami i partnerami na arenie międzynarodowej. 

 

Więcej: 

http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2008_Konopacki.pdf  

http://www.psz.pl/127-unia-europejska/aleksandra-majsterek-polska-w-unii-europejskiej-a-

problem-suwerennosci-zewnetrznej  

http://www.fsap.pl/documents/other/Dobrowolne_ograniczenie_wladzy.pdf  

 

Inne pomysły na zagadnienia argumentacyjne: 

– nadmierne regulacje prawne: Jak obostrzenia prawne związane z produkcją żywności, 

ruchem lotniczym itp. wpływają na życie Polaków i Polek? Czy wraz z nich zniesieniem 

Polska byłaby w stanie uzyskiwać nadwyżki w handlu żywnością, a rolnikom żyłoby się 

lepiej? Czy zachowany zostałby poziom bezpieczeństwa produktów rolnych z punktu 

widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego i preferencji konsumentów? 

– limity produkcyjne w rolnictwie: Czy polski przemysł spożywczy traci czy zyskuje na 

wprowadzeniu certyfikacji dla produktów regionalnych?  

http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2008_Konopacki.pdf
http://www.psz.pl/127-unia-europejska/aleksandra-majsterek-polska-w-unii-europejskiej-a-problem-suwerennosci-zewnetrznej
http://www.psz.pl/127-unia-europejska/aleksandra-majsterek-polska-w-unii-europejskiej-a-problem-suwerennosci-zewnetrznej
http://www.fsap.pl/documents/other/Dobrowolne_ograniczenie_wladzy.pdf
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– przewaga zagranicznego kapitału nad polską przedsiębiorczością: Jak polscy mali i średni 

przedsiębiorcy radzą sobie z konkurencją międzynarodowych korporacji? Czy polscy 

konsumenci dysponowaliby równie bogatą ofertą, gdyby Polska nie należała do jednolitego 

rynku UE? 
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