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Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory 
biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, 
równoległych pasach tej samej szerokości, 
z których górny jest koloru białego, a dolny 
koloru czerwonego.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest 
wizerunek orła białego ze złotą koroną na 
głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi 
skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, 
umieszczony w czerwonym polu tarczy.

HYMN UE 
Hymnem Europy przyjętym przez Radę 
Europy i Unię Europejską jest „Oda do 
radości” – finałowa kantata z IX symfonii 
Ludwiga van Beethovena. Z racji wielo-
języcznego charakteru obu organizacji hymn 
Europy posiada jedynie wersję instru-
mentalną opracowaną przez Herberta von 
Karajana.

Flaga przyjęta przez Radę Europy, a później 
również przez Wspólnoty Europejskie i Unię 
Europejską przedstawia okrąg złożony z 
dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych 
na lazurowym tle. Gwiazdy symbolizują 
jedność, solidarność i harmonię między 
narodami Europy. Liczba gwiazd nie zależy od 
liczby państw członkowskich.

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej 
Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Autor 
muzyki – nieznany, tekst – Józef Wybicki.

POLSKA — 
15 LAT W UNII
EUROPEJSKIEJ

HYMN POLSKI FLAGA UE 

FLAGA POLSKI

GODŁO POLSKI

1  Hymn UE i flaga UE są uznawane na podstawie zwyczaju, a nie rozwiązań prawnych. Po fiasku prac nad Traktatem Konstytucyjnym w 2005 r. niektóre jego zapisy zostały usunięte i nie pojawiły się w Traktacie z Lizbony, który wszedł w życie w 2009 r. 
i obowiązuje obecnie. Należały do nich między innymi postanowienia odnoszące się do symboli Unii, tj. flagi Unii, hymnu Unii, dewizy Unii, euro oraz Dnia Europy obchodzonego 9 maja. Warto jednak zauważyć, że bezpośrednio przed podpisaniem 
Traktatu z Lizbony grupa 15 państw (Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Rumunia, Słowacja, Słowenia) dołączyła do Aktu końcowego Konferencji deklarację nr 52, w której państwa te 
oświadczyły, że symbole owe „pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią”.
2  Jak wyżej.
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Polacy mają długą tradycję współpracy z innymi 
wolnymi narodami i tworzenia z ich równoprawnym 
udziałem trwałych organizmów państwowych. 

Na przełomie czerwca i lipca 1569 roku na sejmie 
walnym w Lublinie, we wschodniej części dzisiejszej 
Polski, posłowie reprezentujący wolne narody 
Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego uchwalili i podpisali akt Unii – tworzący 
wspólny organizm państwowy nazwany 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Był to pierwszy 
w Europie związek narodów, które przekazywały 
część swojej suwerenności wspólnocie wyższej, 
mającej większe możliwości, nie tracąc jednak 
swojej podmiotowości i realnego wpływu na 
funkcjonowanie wspólnego państwa. 

Związek ten stworzył silny, stabilny, dobrze 
rozwijający się podmiot prawa międzynarodowego, 
w którym kwitł wyjątkowy i oryginalny system 
polityczny oparty o tradycję monarchistyczną 
przesyconą przywiązaniem do republikańskich 
wartości. Króla wybierała szlachta w ramach tzw. 
wolnej elekcji, a prawo panowało ponad wolą 
władców. Szanowano wolność osobistą i równość 
ówczesnych obywateli (tj. wyjątkowo licznej 
warstwy szlacheckiej), a wolność religijną zapisano 
w oficjalnym dokumencie - akcie Konfederacji 
Warszawskiej (1573). 

Na takich właśnie zasadach, stanowiących 
fundament Unii Lubelskiej, powstała blisko 
400 lat później Unia Europejska.

UNIA
LUBELSKA
1569

W tym czasie w Rzeczypospolitej nastąpił nieznany 
dotąd rozkwit gospodarczy, a także rozwój nauki 
i sztuki, nazywany później Złotym Wiekiem. Pod 
opiekę polskich władców zaczęli garnąć się 
uchodźcy z całej Europy, gdzie w tym czasie 
panował polityczny chaos, niepodzielne rządy 
rodzimych dynastii oraz wojny i prześladowania 
religijne. Sukces Rzeczypospolitej opierał się na 
dobrowolności procesów integracyjnych. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów przetrwała ponad 
dwa wieki, a wziąwszy pod uwagę, że polityczny 
związek Polski i Litwy rozpoczął się bez mała 
dwieście lat wcześniej unią personalną  w Krewie, 
można jego siłę i trwałość szacować na ponad 
cztery stulecia.

Jan Matejko „Unia Lubelska”

Mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów
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PROJEKT
EUROPEJSKI

Niemal dokładnie dwa wieki po upadku 
państwa stworzonego przez Królestwo 
Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, inne 
narody, w innej części Europy, powołały inną 
unię – Unię Europejską, opartą jednak na 
analogicznych zasadach.
Procesy integracyjne, które doprowadziły 
do jej powstania, rozpoczęły się zaraz po 
zakończeniu II Wojny Światowej. Wojny, 
która pochłonęła 60 mln. ofiar. 
Niespotykana fala zbrodni dokonanych 
w czasie tej wojny przez ludzi  opętanych 
totalitarnymi ideologiami skłoniła 
europejskie elity do poszukiwania zupełnie 
nowych rozwiązań. Nadszedł czas wielkich 
wizjonerów. Ojcowie integracji europejskiej, 
tacy jak Robert Schuman, Jean Monnet, 
Konrad Adenauer czy Alcide do Gasperi, 
odwołali się, tak jak dawni Polacy i Litwini 
w XVI wieku, do ponadczasowej wizji 
człowieka i społeczeństwa obecnej w myśli 
chrześcijańskiej. Oparcie współpracy między 
do niedawna jeszcze wrogimi narodami 
Europy na tych niezmiennych wartościach, 
uznali za niezbędne dla zachowania 
trwałego pokoju i rozwoju gospodarczego. 
Czas pokazał, że mieli rację. 
Państwa które zdecydowały się na 
eksperyment integracyjny doświadczyły 
długiego okresu pokoju i wzrostu 
gospodarczego.

Polska, pozostająca od zakończenia II Wojny Światowej po 
wschodniej stronie tzw. Żelaznej Kurtyny i pozbawiona przez 
Związek Sowiecki  suwerenności politycznej, przez blisko pół wieku 
nie miała szans na wzięcie udziału w projekcie europejskim. Były 
to jednak przeszkody zewnętrzne. Wewnętrznie Polacy czuli się 
zawsze spadkobiercami kultury łacińskiej, postrzegając swój kraj 
i kulturę jako integralną część demokratycznej Europy. 
Ideę zjednoczonej Europy popierał polski rząd emigracyjny 
i środowisko związane z gen. Władysławem Sikorskim, w tym 
jego bliski współpracownik Józef Retinger, uważany za jednego 
ze współtwórców Wspólnoty Europejskiej, ściśle współpracujący 
z czwórką jej ojców-założycieli, inicjator kongresu w Hadze 
w 1948 roku, który przyczynił się do powołania Rady Europy.

Dopiero  wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (1978), rewolucja 
„Solidarności” w latach 1980-81 i rozpad bloku komunistycznego, 
który rozpoczął się w Polsce w roku 1989, umożliwiły Polsce 
rozpoczęcie procesu integracji europejskiej, o czym marzyło kilka 
pokoleń Polaków. W konsekwencji Polska dołączyła do rodziny 
wolnych narodów, wstępując do Unii Europejskiej.
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Kiedy w lutym 1989 w Polsce rozpoczęły się 
negocjacje tzw. Okrągłego Stołu, pomiędzy 
upadającym reżimem komunistycznym a 
przedstawicielami opozycji demokratycznej 
wywodzącej się przede wszystkim z ruchu 
„Solidarności”, coraz głośniej i śmielej zaczęto 
mówić o „symbolicznym powrocie” Polski do 
Europy. Bardzo wymownie ujął to Papież Jan Paweł 
II, podkreślając potrzebę jedności Europy, która 
winna oddychać dwoma płucami – wschodnim i 
zachodnim. 

Naturalnym i oczywistym stało się więc dążenie do 
uczestnictwa w procesie integracji europejskiej, 
wyrażane przez naród mieszkający od wieków w 
geograficznym i kulturowym centrum Europy, na 
przecięciu wielu dróg, nie tylko w dosłownym 
rozumieniu tego słowa, łączących Wschód z 
Zachodem oraz Południe z Północą kontynentu.

W 1980 roku powstał w Polsce ruch „Solidarność”, 
który odwoływał się do ideałów europejskich – 
praw człowieka, demokracji i wolnego rynku. 
Była to – poza Kościołem – pierwsza tak wielka 
organizacja niezależna od komunistów, wyrażająca 
aspirację wolnego narodu. Poparcie ideałów 
„Solidarności” przez miliony Polaków, nie tylko było 
mocnym przypomnieniem o europejskości naszych 
dążeń, ale otworzyło z czasem drogę do 
przełamania podziałów dzielących Stary 
Kontynent.

Przeprowadzone w czerwcu 1989 roku w wyniku obrad 
Okrągłego Stołu częściowo wolne wybory 
parlamentarne, rozpoczęły proces odsunięcia 
komunistów do władzy. Dla nowych rządów oraz ich 
szerokiego, pluralistycznego zaplecza politycznego, 
udział Polski w procesie integracji europejskiej i 
współpracy euroatlantyckiej, stał się, obok budowy 
demokracji i wolnego rynku, jednym z najważniejszych 
celów strategicznych.

Wszystkie badania społeczne pokazywały wówczas 
jednoznacznie, że obywatele Polski w zdecydowanej 
większości popierają przystąpienie Polski do 
integrującej się Europy oraz do obronnego Sojuszu 
Północnoatlantyckiego (NATO).

Obrady Okrągłego Stołu, 1989

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 1987

Zespół ds. pluralizmu związkowego podczas obrad Okrągłego 
Stołu. Od lewej: Henryk Wujec, Władysław Frasyniuk, Lech Wałęsa, 
Tadeusz Mazowiecki, Lech Kaczyński; stoją: Jan Dworak, Beata Chmiel

Wizyta prezydenta USA, G.Busha 
w Polsce, 1989 r.

Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
w sierpniu 1980, przed bramą nr 2 
Lech Wałęsa

Fot. Damazy Kwiatkowski/PAP
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Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
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Wśród europejskich przywódców przeważyła 
dalekowzroczna wizja korzyści z otwarcia się na 
nowe rynki i uruchomienie potencjałów gospodarek 
rządzonych dotąd w systemie nakazowo- 
rozdzielczym. Szeroka integracja zwiększała także 
polityczne znaczenie i bezpieczeństwo całej 
europejskiej Wspólnoty. Już w 1989 roku Polska 
i Wspólnota Europejska podpisały umowę w sprawie 
handlu i współpracy gospodarczej. Obiecujące wyniki 
tej współpracy zadecydowały o podpisaniu w 1991 roku 
Układu ustanawiającego stowarzyszenie 
Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. Układ 
wszedł w życie w 1994 roku i od tego momentu Polska 
uzyskała status partnera stowarzyszonego. Zbliżeniu 
służyły m.in. środki pomocowe, którymi Unia 
wspomagała wysiłki na rzecz rozwoju demokracji 
i wolnego rynku w krajach byłego obozu 
socjalistycznego.

31 marca 1998 roku Cypr, Czechy, Estonia, Polska, 
Słowenia i Węgry rozpoczęły negocjacje nad 
warunkami przystąpienia do UE. Później dołączyły 
Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia oraz Malta, Bułgaria i 
Rumunia. Intensywne negocjacje pozwoliły przełamać 
istniejące jeszcze bariery prawne, określić terminy i 
zasady przystąpienia naszych krajów do Unii. 
Negocjacje zakończono 13 grudnia 2002 roku na Radzie 
Europejskiej w Kopenhadze.

W czerwcu 2003 roku przeprowadzono w Polsce 
referendum o przystąpieniu do Unii. Członkostwo 
Polski w UE zostało poparte przez 77,45% głosujących, 
przy frekwencji 58,85%. 

1 maja 2004 r. Rzeczypospolita  Polska została 
pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Miesiąc 
później Polacy po raz pierwszy wybrali swoich 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

W pierwszym okresie po obaleniu rządów 
komunistycznych, różnice ustrojowe i rozwojowe 
Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej 
wydawały się zbyt wielkie, by można było mieć 
pewność co do powodzenia szybkiej integracji 
Polski z rozwiniętym państwami Zachodu. 
Wzmocnienia wymagały powstające mechanizmy 
demokratyczne i dopiero rozwijająca się gospodarka 
rynkowa w Polsce. Dlatego na szczycie w 
Kopenhadze w 1993 roku, Rada Europejska określiła 
jasne kryteria przyszłego członkostwa Polski w UE.

Obawy państw i społeczeństw zachodnich budziła 
wielkość Unii Europejskiej po ewentualnym 
rozszerzeniu. Rodziły się pytania o zarządzanie tak 
dużym, zróżnicowanym organizmem, a zasadnicze 
opory wywoływała perspektywa olbrzymich 
kosztów związanych z pomocą, której trzeba będzie 
udzielić nowym państwom członkowskim, w tym 
Polsce. Mimo dużego potencjału rozwoju sukces 
transformacji ustrojowej państw dawnego bloku 
komunistycznego nie wydawał się na ówczesnym 
etapie sprawą przesądzoną.

Nie bez znaczenia była również obawa przed 
ewentualną reakcją Rosji, która mimo rozpadu 
Związku Sowieckiego, Układu Warszawskiego 
i RWPG, nie przestawała być mocarstwem 
dysponującym olbrzymimi instrumentami nacisku, 
w tym arsenałem jądrowym. Z czasem jednak 
okazało się, że Rosja kierowana przez prezydenta 
Borysa Jelcyna zaakceptowała ten nieuchronny 
proces i ta przeszkoda przestała być decydująca. 

Młodzież w Łodzi świętuje przystąpienie do UE, 01.05.2004
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W przeprowadzonych przez Eurobarometr 
w październiku 2018 roku badaniach opinii, 
aż 87% Polaków odpowiedziało, że nasz kraj 
skorzystał na przystąpieniu do Unii. Wartość 
ta przekracza zdecydowanie średnią unijną 
(67% obywateli innych państw UE jest zdania, 
że ich kraje korzystają na członkostwie). 
Wśród Polaków najczęściej wymieniane 
korzyści to: wzrost gospodarczy (46%), 
poszerzone możliwości zatrudnienia (42%) 
i podniesienie jakości życia (36%). 

Fot. Andrzej Zbraniecki/PAP

Wyniki badań obrazujących nastawienie społeczeństw wobec UE, gdzie: Źródła: Eurobarometr, Adobe Stock

– obywatele UE, uważający za korzystne członkostwo swojego kraju w UE. 
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– obywatele UE, uważający za korzystne członkostwo swojego kraju w UE. 
– obywatele Polski, uważający za korzystne członkostwo w UE,

Od czasu akcesji, Polacy włączają się aktywnie 
w procesy integracji europejskiej, kształtując 
europejską politykę i pełniąc wysokie funkcje 
w strukturach UE. W latach 2009-2012 Jerzy 
Buzek był przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, zaś od 2014 roku Donald Tusk 
pełni funkcję przewodniczącego Rady 
Europejskiej.



Pozytywny wpływ przystąpienia do Unii 
Europejskiej na przyspieszenie rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski jest 
niezaprzeczalny, choć trudny do 
precyzyjnego oszacowania. Przygotowania 
do akcesji pozwoliły na przejęcie dobrych 
wzorców w dziedzinie gospodarki, 
ograniczenie biurokracji i znaczące reformy 
wewnętrzne. Nowoczesny kraj wymagał 
zmian prawnych, instytucjonalnych i 
gospodarczo-społecznych. Dołączenie do 
jednolitego rynku, którego trzonem są kraje 
o najnowocześniejszych technologiach, 
ułatwiło modernizację gospodarki, nauki i 
systemu edukacji. Łatwiej było decydować 
się na zmiany dotychczasowych regulacji i 
przyzwyczajeń, jeśli dostrzegało się ich 
skuteczność i rozumiało ich praktyczny 
sens. 

Gdy w roku 1989 Polska odzyskała 
suwerenność, była w okresie głębokiego 
kryzysu gospodarczego. Jeszcze przez 
ponad dwa lata gospodarka była w recesji, 
malała produkcja przemysłowa, pogarszały 
się też inne wskaźniki. Dzięki 
wprowadzeniu zasad wolnego rynku i 
intensywnym reformom, od 1992 roku 
gospodarka zaczęła się dynamicznie 
rozwijać. Wzrost gospodarczy zaczął 
doganiać, a nawet wyprzedzać tempo 
rozwoju krajów zachodnich, chociaż do 
konwergencji i zrównania potencjałów 
wciąż było niewyobrażanie daleko.

Od przystąpienia do UE Polska niezmiennie 
znajduje się w ścisłej czołówce najszybciej 
rozwijających się państw członkowskich, 
okresowo nawet wychodząc na 
prowadzenie. 

W okresie członkostwa w UE 2004-2017 
polski PKB podwoił się, PKB na mieszkańca 
wzrósł o prawie dwie trzecie, podobnie jak 
produkcja przemysłowa. Wydatki socjalne 
stanowią dziś ponad 20% PKB, a w okresie 
członkostwa w Unii te wydatki w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca się 
podwoiły.

WZROST PKB 
I KORZYŚCI 
GOSPODARCZE

Znakomitą okazją do prezentacji potencjału 
i własnych pomysłów na integrację 
europejską było przewodnictwo Polski w 
Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku, 
podczas której realny wpływ na wiele 
aspektów polityk unijnych był jeszcze 
bardziej zauważalny.

Nominalny polski PKB w latach 2004-17 w mln EUR

PKB per capita w parytecie siły nabywczej w porównaniu do średniej UE w ujęciu procentowym

Logo prezydencji polskiej w UE
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GOSPODARKĄ W UE WG 
WARTOŚCI PKB W PARYTECIE 
SIŁY NABYWCZEJ.



FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

Praca i przedsiębiorczość
409 752 nowych miejsc pracy
672 528 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie
46 488 wspartych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesowego
43 450 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

Społeczeństwo informacyjne
56 752 km sieci internetu szerokopasmowego
234 650 gospodarstw domowych, które 
otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu
5 647 nowych e-usług

Ochrona środowiska
24 646 km wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

7 188 km wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej
710 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

1 811 inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej
Transport
13 318 km autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych
1 566 km zbudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
4 139 zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji miejskiej
200 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Badania i rozwój, innowacje
6 172 wspartych uczelni, jednostek naukowych,
ośrodków badawczych i laboratoriów
3 541 realizowanych prac i projektów B+R
4 358 wdrożonych technologii
7 806 wspartych pomysłów innowacyjnych

Nauka i edukacja
70 563 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach
33 099 miejsc wychowania przedszkolnego
407 wspartych uczelni

Zdrowie
158 125 osób objętych programem zdrowotnym

135 790 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier
64 753 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

1 690 obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami

Efekty Funduszy 
Europejskich 
2007-2020

Sama integracja rynków, zniesienie barier, 
wspólne reguły, prawo i instytucje nie były 
wystarczające, by zrównoważyć rozwój 
gospodarczy na Wschodzie i Zachodzie Unii 
Europejskiej. Współczesna ekonomia 
jednoznacznie stwierdza, że zbyt duże 
dysproporcje rozwojowe pomiędzy krajami i 
regionami stanowią barierę dla wzrostu 
gospodarczego całej wspólnoty. Dążenie do 
spójności rozwojowej leży więc w interesie 
całej Unii, a nie tylko krajów 
najbiedniejszych, którym trzeba pomóc. 
Dlatego UE prowadzi tzw. politykę 
spójności mającą na celu wyrównanie 
warunków ekonomicznych i społecznych we 
wszystkich regionach Unii. Jest ona nie 
tylko wyrazem solidarności, ale też 
świadczy o dalekowzrocznej wizji, opartej 
na sprawnym i stabilnym  funkcjonowaniu 
gospodarki i społeczeństw w całej UE. Co 
więcej, środki z polityki spójności 
wspomagają realizację wspólnych unijnych 
celów, np. ambitnej polityki klimatycznej i 
środowiskowej.

Mimo dynamicznego rozwoju Polska jest 
wciąż zdecydowanie największym 
beneficjentem funduszy europejskich. W 
latach 2000-2006 dla Polski przeznaczono 
ok. 13 mld euro. W ramach kolejnej 
perspektywy finansowej 2007-2013 nasz 
kraj otrzymał do dyspozycji fundusze w 
wysokości 67,9 mld euro. Zostały one 
skierowane na rozwój infrastruktury, 
kapitału ludzkiego, rozwój regionalny i 
innowacyjność.

W perspektywie na lata 2014-2020 
przeznaczono dla Polski 82,5 mld euro, czyli 
ok. 350 mld zł.

Oficjalna „Lista projektów realizowanych z 
Funduszy Europejskich w Polsce w latach 
2014-2020” obejmuje obecnie 44 452 
pozycje. Polska należy dziś do czołówki 
krajów, które potrafią najefektywniej 
wykorzystać unijne dotacje.

Pociąg Pendolino
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Szlak pasterski w Pieninach

Cricoteka w Krakowie

Teatr Szekspirowski w Gdańsku

Metro w Warszawie

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Dwór Artusa w Gdańsku
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Węzeł Murckowska w Katowicach na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi krajowej nr 86

Autostrada A2
Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8, widok na 
pylon mostu Rędzińskiego nad Odrą we Wrocławiu Pociąg Pendolino

Źródło: GDDKiA
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FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE
 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Znacząca część funduszy unijnych przeznaczana 
jest na modernizację infrastruktury drogowej.  Tylko 
w dwóch ostatnich perspektywach finansowych 
(2007-2013 i trwającej obecnie 2014-2020) 
wybudowano lub zmodernizowano w Polsce łącznie 
ponad 13.300 km dróg, w tym autostrad, dróg 
ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych. 

Od 2007 roku zakupiono lub zmodernizowano 
ponad 4.000 jednostek taboru komunikacji 
miejskiej, 200 jednostek taboru kolejowego. 
Zbudowano lub zmodernizowano ponad 1.500 km 
linii kolejowych.



FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE

Będąc największym beneficjentem funduszy 
europejskich, Polska dużą ich część przeznacza na 
modernizację przestrzeni miejskich. Zmiany są 
wręcz rewolucyjne. Powstają nowe inwestycje, 
miasta zapełniają się nowoczesnymi, budynkami 
wyposażonymi w funkcjonalne, energooszczędne 
systemy. Dynamicznie rozbudowuje się 
infrastruktura kulturalna, sportowa, naukowa. 

Polska odnotowuje znaczące osiągnięcia w 
dziedzinie rewitalizacji, czyli nadawaniu nowych 
funkcji obiektom historycznym. Za najwybitniejsze 
przykłady udanej rewitalizacji przestrzeni miejskich 
należy uznać Łódź i Katowice, które przeobraziły się 
z miast przemysłowych w tętniące życiem 
inkubatory sztuki i biznesu. Można mówić o 
„wysypie” nowoczesnych, interaktywnych muzeów, 
teatrów, filharmonii, sal koncertowych, bibliotek, 
które poza tradycyjnymi funkcjami prowadzą także 
wiele dodatkowych działań, takich jak warsztaty 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, łączących 
edukację z komponentami rozrywkowymi, 
kulinarnymi czy sportowymi. Miejsca te są 
prawdziwymi centrami animującymi życie 
społeczne, edukującymi, uczącymi miłości do 
kultury i sztuki, pobudzającymi wrażliwość i 
kształtującymi postawy obywatelskie. 

 – MODERNIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Panorama Warszawy

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Sala NOSPR, Katowice Muzeum Śląskie w Katowicach
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Istotnym elementem infrastruktury miast, 
miasteczek oraz wsi stały się obiekty sportowe i 
rekreacyjne. Fundusze Europejskie sprzyjają 
rozwojowi infrastruktury sportowej, a także 
podnoszeniu kwalifikacji pracowników związanych 
zawodowo ze sportem (np. trenerów i 
instruktorów). W ostatniej dekadzie odnotowujemy 
dynamiczny rozwój stadionów, boisk, zarówno 
futbolowych jak i plażowych,  basenów, 
aquaparków, ścianek wspinaczkowych, tras 
rowerowych, lodowisk, sal gimnastycznych, siłowni, 
kortów tenisowych, portów jachtowych, przystani 
kajakowych i żeglarskich, torów rowerowych, 
saneczkarskich, skate-parków, stadnin i innych 
obiektów sportowych. Inwestując w tego typu 
obiekty, władze centralne i samorządowe zachęcają 
obywateli do ruchu i czynnego wypoczynku, w myśl 
zasady: „sport to zdrowie”. Jednocześnie inwestycje 
te pobudzają turystykę i upiększają nasz kraj. 

Infrastruktura sportowa w pierwszej kolejności 
służy obywatelom, czego dobrym przykładem jest 
sieć nowoczesnych boisk piłkarskich utworzona 
przy okazji Mistrzostw Europy, których Polska była 
współorganizatorem wraz z Ukrainą w 2012 roku. 
Powstało wtedy ponad 2000 boisk piłkarskich w 
szkołach, w małych miasteczkach i na wsiach. 
Prawdziwą wizytówką EURO 2012 są jednak przede 
wszystkim 4 stadiony, które powstały z tej okazji: 
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. 
Warto zaznaczyć, że chociaż duża część inwestycji 
sportowych jest współfinansowana przez UE, 
wspomniane stadiony zostały wybudowane ze 
środków krajowych.

FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE
 – INFRASTRUKTURA SPORTOWA I TURYSTYCZNA

Park rowerowy w Kasinie Wielkiej

PGE Narodowy

Green Velo

Fot. Mariusz Cieszewski/ Poland.pl

Termy w Uniejowie

Orlik Lekkoatletyczny Frysztak
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Nieodłącznym elementem rozwoju polskich miast 
jest inwestowanie w naukę. Odbywa się to zarówno 
poprzez rozbudowę i rozwijanie bazy uczelni 
wyższych, doinwestowywanie szkół, jak i poprzez 
tworzenie centrów nauki, takich jak Centrum 
Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki i Techniki 
EC1 w Łodzi, Kompleks Naukowy w Rzeszowie, 
Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Centrum 
Nanotechnologii w Gdańsku, Centrum Informacji 
Naukowej – Biblioteka Akademicka w Katowicach, 
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach i wiele 
innych wspaniałych obiektów. Wiele tego typu 
obiektów powstaje przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych. 

Wsparcie UE nie kończy się jednak na tym etapie – 
fundusze europejskie wykorzystywane są także do 
prowadzenia badań, warsztatów i szkoleń w tego 
typu obiektach, toteż korzystają z nich zarówno 
naukowcy, jak i zainteresowani pogłębieniem 
swojej wiedzy obywatele, w tym młodzież i dzieci.

FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE
 – INFRASTRUKTURA NAUKOWA

Budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej 
i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Kompleks Naukowo–Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki 
i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Fot. M.Kaźmierczak / UW

Fot. Krzysztof KrzempekPolitechnika Gdańska - Centrum Nanotechnologii B oraz 
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Źródło: Archiwum Uniwersytetu Rzeszowskiego



FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE
 – RENOWACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Fundusze unijne wspierają także 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i narodowego państw członkowskich. 
UE dofinansowuje bowiem renowacje 
obiektów historycznych o dużym znaczeniu i 
wartości dla europejskiego dziedzictwa. 

Dzięki takiemu wsparciu odnawiane są 
zarówno elewacje, wnętrza, jak i założenia 
parkowe dawnych zamków, pałaców, 
historycznych willi, kamienic oraz 
historycznych budynków użyteczności 
publicznej, takich jak urzędy, poczty, czy 
nawet obiekty przemysłowe i fabryki. 

Przykład miasta o wielkiej liczbie tego typu 
obiektów, niezniszczonych podczas 
II Wojny Światowej (co w przypadku miast 
polskich jest ewenementem) stanowi Łódź, 
licząca ponad sto dobrze zachowanych willi i 
pałaców oraz kilka tysięcy kamienic. 

Renowacja wielu z tych obiektów możliwa 
była dzięki funduszom unijnym. 

Pałac na Wodzie, Łazienki Królewskie w Warszawie

Fot. Mariusz Cieszewski/ Poland.pl

Zamek Książ w Wałbrzychu
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Zamek w Malborku
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Pałac w Rogalinie z lotu ptaka po remoncie Pałac Poznańskich w Łodzi
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FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE

Rolnictwo to branża objęta szczególną troską UE 
ze względu na jej znaczenie dla bezpieczeństwa i 
jakości życia obywateli. Wyrazem tego jest 
Wspólna Polityka Rolna (WPR), pierwsza 
wspólna polityka UE, która powstała w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
żywnościowego w realiach powojennych. Jej dwa 
filary to rozwój obszarów wiejskich i dopłaty 
bezpośrednie do produkcji rolnej. WPR 
niejednokrotnie poddawana była krytyce (m.in. 
ze względu na wysokie koszty budżetowe, 
problemy z określeniem sprawiedliwych 
kryteriów pomocy zróżnicowanym 
beneficjentom, obaw czy taka pomoc nie 
utrudnia naturalnych procesów 
dostosowawczych wymuszanych przez wolny 
rynek). Odpowiedzią na krytykę poszczególnych 
instrumentów WPR były kolejne jej reformy, 
każdorazowo zwiększające jej funkcjonalność.
 
Polska od momentu akcesji do UE jest jednym z 
głównych beneficjentów Wspólnej Polityki 
Rolnej, która pomaga nadrobić zapóźnienia 
spowodowane przez komunizm i wcześniejsze 
zacofanie gospodarcze. Dla polskiego rolnictwa i 
obszarów wiejskich sytuacja po 15 latach od 
przystąpienia Polski do UE przedstawia się 
korzystnie. Nastąpiła stabilizacja dochodów, 
poprawa stanu infrastruktury wiejskiej, poprawa 
jakości przetwórstwa i wzrost globalnej produkcji 
rolniczej. 

 – MODERNIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH

DYNAMIKA 
PRODUKCJI 
ROLNICZEJ
CENY BIEŻĄCE
W MLN ZŁ

GLOBALNA

2003              2010              2017 2003              2010              2017

3758
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2003              2010              2017

WARZYWA ZWIERZĘCA

26563
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58464

56264

85267

112578

Przed wejściem do UE wartość polskiej 
wymiany handlowej z krajami europejskimi 
wynosiła 7-8 mld euro (import i eksport). 
Dziś co najmniej tyle wynosi sama 
nadwyżka eksportu nad importem. 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii 
znacząco wzrosła wydajność rolnictwa. 
W latach 2005-2017 liczba gospodarstw 
rolnych zmalała o ponad połowę, 
zmniejszyła się również powierzchnia 
użytków rolnych, ale produkcja rolna 
zwiększyła się o ponad 20 proc. 
To skutek skoku modernizacyjnego, w 
przeprowadzeniu którego niebagatelny 
wkład ma pomoc UE.

Fot. Mariusz Cieszewski/ Poland.pl
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Polska jest krajem zieleni i szczyci się cudowną naturą. 
Na jej terytorium istnieją 23 parki narodowe o łącznej 
powierzchni 3168,22 km², zaliczane do strategicznych 
zasobów naturalnych Polski, będące pod szczególną 
ochroną. Ponadto istnieje ponad 140 parków 
krajobrazowych o łącznej powierzchni ponad 31 753 km². 
Chronią one obszary ze względu na ich wartości 
przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory 
krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w 
duchu zrównoważonego rozwoju.  Łączna powierzchnia 
wszystkich parków w Polsce przekracza więc 10% całej 
powierzchni kraju. 

Od początku swojego członkostwa w UE Polska aktywnie 
uczestniczy we wszystkich inicjatywach służących 
ochronie środowiska zmierzających do ograniczenia 
emisji szkodliwych substancji. Wprowadzona w ostatniej 
dekadzie nowoczesna gospodarka odpadami, połączona 
ze stale rozwijaną segregacją odpadów w miejscu ich 
powstawania, a także rozwiązanie problemu uzdatniania 
wody pitnej i zagospodarowywania ścieków, pozwoliły 
ochronić środowisko naturalne w Polsce przed 
największymi zagrożeniami związanymi z wpływem 
rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne.

Po wejściu do Unii Europejskiej zaczęto również 
gruntownie modernizować krajowy system energetyczny 
w celu zwiększenia efektywności energetycznej instalacji 
i dostosowania sektora energetyki i przemysłu do 
standardów ekologicznych obowiązujących w Unii 
Europejskiej. 

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Kościerzynie ze środków unijnych w latach 2006-2007

Modernizacja sektora energetyki doprowadziła dotychczas do odstawienia 
starych, w większości kilkudziesięcioletnich, nieefektywnych bloków 
energetycznych, jednocześnie dokonano znaczących inwestycji w 
infrastrukturę związaną z odnawialnymi źródłami energii.

Elementem proekologicznej polityki państwa jest także przyspieszenie w 
dziedzinie ochrony jakości powietrza w zakresie rozwiązań grzewczych dla 
mieszkań i domów. Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest 
poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków oraz 
zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (tzw. 
niskiej emisji) wytwarzanej przez 
małe lokalne kotłownie lub rozproszone indywidualne źródła spalania i 
środki transportu. Poprzez tworzenie udogodnień dla posiadaczy pojazdów 
o niskiej lub zerowej emisji zanieczyszczeń, wspierane są również 
inicjatywy systemowe, takie jak elektromobilność, która wydaje się 
kluczową  dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Warto przy 
tym dodać, iż Polska jest siedzibą światowych firm produkujących kluczowe 
dla rozwoju elektromobilności urządzenia: silniki elektryczne, stacje 
ładowania oraz akumulatory litowo-jonowe.

Polska jest jednym z liderów w Europie Środkowej we wdrażaniu zrównoważonej i 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Lasy są żywotnym i stale rosnącym zasobem 
naturalnym w Polsce. Polska realizuje projekt Forest Carbon Farms zmierzający do 
zwiększenia absorbcji dwutlenku węgla.

Polska w ciągu tych 15 lat z sukcesem zorganizowała trzy szczyty klimatyczne 
(COP14 w Poznaniu w 2008  r., COP19 w Warszawie w 2013 r. oraz COP24 w 
Katowicach w 2018 r.), co pokazuje duże zaangażowanie Warszawy w proces 
globalnych negocjacji klimatycznych. Realizacja zobowiązań wynikających z 
uczestnictwa w międzynarodowych porozumieniach klimatycznych jest dla Polski, 
kraju, którego funkcjonowanie i rozwój oparte były przez wiele lat przede 
wszystkim na wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii, bardzo dużym 
wyzwaniem. 

Przejście dla zwierząt

Min. M.Kurtyka, Szczyt COP24
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KORZYŚCI Z 
CZŁONKOSTWA DLA 
SPOŁECZEŃSTWA

SWOBODA PODRÓŻOWANIA
Unia Europejska to dla wielu Polaków 
swoboda podróżowania bez paszportu czy 
specjalnych pozwoleń, za to z wieloma 
ułatwieniami i przywilejami. Dzięki 
rozwojowi nowoczesnej sieci infrastruktury, 
podróże są szybsze i bezpieczniejsze. 
Polityka transportowa UE pomaga 
obywatelom UE i chroni ich podczas 
podróży: pasażerom przemieszczającym się 
po UE samolotem, koleją, statkiem lub 
autobusem przysługują konkretne prawa w 
przypadku opóźnienia lub odwołania 
połączenia. Dzięki europejskiej karcie 
ubezpieczenia zdrowotnego osoby 
podróżujące mogą z łatwością uzyskać 
opiekę medyczną, jeżeli zachorują w trakcie 
pobytu w innym państwie członkowskim.

Od czerwca 2017 r. zniesiono opłaty 
roamingowe w telefonii komórkowej. Nowe 
przepisy UE dotyczące przenoszenia treści 
cyfrowych, które zaczęły obowiązywać od 
2018 r., umożliwiły Europejczykom 
korzystanie z internetowych subskrypcji na 
filmy, telewizję, e-booki, gry wideo i serwisy 
muzyczne podczas podróży w UE w taki sam 
sposób, jak w swoim kraju.

SWOBODA PODEJMOWANIA PRACY
Szacunki wskazują, że w końcu 2017 r. poza 
granicami Polski przebywało czasowo ponad 
2,5 mln mieszkańców naszego kraju, z czego 
zdecydowana większość (ok. 2,1 mln) – w 
państwach członkowskich UE. Ta luka na 
rynku prawy zapełniana jest  imigracją ze 
Wschodu, głównie z Ukrainy. Liczbę osób z 
tego kraju, które podjęły pracę stałą lub 
dorywczą w Polsce szacuje się na ok. 2 mln. 

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWEJ
Obywatele państw UE dysponują swobodą 
prowadzenia działalności naukowej we 
wszystkich krajach UE, co sprzyja 
innowacyjności. Na proinnowacyjną 
działalność Polska przeznaczyła dużą część 
funduszy unijnych, szczególnie z programów 
w latach 2014-2020. Największym w Unii 
Europejskiej krajowym programem 
finansującym badania, rozwój i innowacje 
jest Program Inteligentny Rozwój (POIR).

Turystyka - dynamika wyjazdów 
turystycznych z Polski (liczba wyjazdów za 
granicę na 100 mieszkańców powyżej 15 lat)

Źródło – Mały Rocznik Statystyczny GUS 
(lata: 2004, 2011, 2018)

Dzięki okularom HoloLens opracowanym przez krakowski 
startup MedApp lekarze mogą ocenić stan pacjenta i 
wystawić diagnozę na odległość. To część systemu 
telemedycznego Carna Life, który skróci czas kontaktu 
między pacjentem a lekarzem. Okulary HoloLens

Łazik marsjański 

Pojazd Triggo

Firma ABM Space konstruuje łaziki wzorowane na 
robotach marsjańskich NASA, a symulator ReMY 
umożliwia sterowanie pojazdami. Projekt ten służy 
odkrywaniu tajemnic Marsa.

Triggo to elektryczny dwuosobowy pojazd miejski. Może 
poruszać się jak motocykl na dwóch kołach lub rozstawić 
zawieszenie i zmienić się w niewielki samochód. Jest 
nowoczesny i ekologiczny.

W podwarszawskim laboratorium firmy Creotech, 
współpracującej m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną i 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, powstają urządzenia i 
prototypy układów kosmicznych wykorzystywane w misjach 
kosmicznych. Przemysł kosmiczny 

NA OBECNOŚCI POLSKI W UE KORZYSTAJĄ 
PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE. 

2003 2010 2017

SWOBODA STUDIOWANIA
Ponad 180 tys. polskich studentów wyjechało już 
na zagraniczne stypendia w ramach programu 
Erasmus/Erasmus+.
 
Około 100 tys. studentów zagranicznych 
przyjechało do Polski w ramach programu 
Erasmus/Erasmus+. 

Ranking Study.EU pokazuje, że w 2017 r. Polska 
po raz pierwszy weszła do pierwszej dziesiątki 
europejskich krajów najbardziej atrakcyjnych dla 
zagranicznych studentów. 
Erasmus jest instrumentem promującym 
mobilność, nie tylko studentów, ale też 
pracowników naukowych; służy on prowadzeniu 
wspólnych projektów badawczych, budowaniu 
sieci kompetencji oraz uczeniu się innych kultur 
organizacyjnych. 

Wyjazdy polskich studentów i pracowników naukowych na studia 
oraz staże zagraniczne w ramach programu Erasmus/Erasmus+
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Studenci na Uniwersytecie 
Warszawskim w ramach 
programu Erasmus+
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NOWY 
IMPULS DLA 
ROZWOJU

Skutkiem konsekwentnie wdrażanych w 
ostatnim 30-leciu reform i przemian 
realizowanych w trakcie członkostwa w UE 
jest wzmocnienie kondycji gospodarczej i 
finansowej państwa. W efekcie możliwe są 
zdecydowane inwestycje prospołeczne 
niwelujące różnice w poziomie życia 
obywateli, w wielu przypadkach 
wykorzystujące pozytywne doświadczenia 
innych krajów unijnych.

Polska od kilkunastu lat rozbudowuje 
zakres oferty socjalnej wprowadzając 
kolejne rozwiązania prospołeczne:

wydłużenie płatnych urlopów 
macierzyńskich /ojcowskich z 5 do 12 
miesięcy;
znaczące obniżenie opłat za przedszkola i 
poszerzenie ich sieci;
wprowadzenie Programu „Rodzina 500 
plus” którym objętych zostało 3,74 mln 
dzieci i ponad 2,45 mln rodzin.  Jest to 
comiesięczne świadczenie w wysokości 500 
zł (ok 116 EUR). W sumie 11,3 mld zł (ponad 
2,6 mld EUR) trafiło do polskich rodzin;
wprowadzenie jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny w ramach programu „Dobry Start”;

zwiększenie dostępności opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, co umożliwia 
kobietom szybki powrót do życia 
zawodowego po urodzeniu dziecka, a także 
zwiększa możliwości pogodzenia 
obowiązków wychowawczych z rodzinnymi 
i zawodowymi. Służy temu program 
"Maluch+", wspierający rozwój instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 
żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 
opiekunów. Beneficjenci programu mogą 
otrzymać dofinansowanie do tworzenia i 
funkcjonowania miejsc opieki.

Liczba instytucji opieki nad najmłodszymi 
dziećmi zwiększyła się z 511 w 2010 r. do 
4200 na koniec 2017 r., a liczba miejsc 
opieki z 32,5 tys. w 2010 r. do 108,6 tys. na 
koniec 2017 r.

wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, 
również w formie aplikacji mobilnej, 
tworzącej system zniżek ustawowych (na 
przejazdy kolejowe, opłaty urzędowe, 
darmowe wstępy do parków narodowych 
i na obiekty sportowe) oraz handlowych, 
udzielanych przez partnerów z różnych 
branż np. spożywczej lub turystycznej. 
Liczba posiadaczy KDR to obecnie blisko  
2 mln osób (prawie 440 tysięcy rodzin).
wzmocnienie opieki nad osobami 
starszymi, m.in. poprzez program 
„Senior+”, dzięki któremu powstają nowe 
placówki dla seniorów i modernizowane są 
już istniejące.



Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku 
poza całym wachlarzem korzyści z niego 
płynących, przyniosło też nowe wyzwania. 
Jedno z nich stanowiła nowa granica Unii 
Europejskiej, która oddzieliła kraje 
kulturowo bardziej zbliżone do Zachodu, 
posiadające większe możliwości rozwojowe, 
od tych, które historycznie bliższe były Rosji 
i musiały pokonać dłuższą drogę, by uporać 
się ze post-sowiecką spuścizną. 
Pozostawienie tych państw na zewnątrz 
Unii Europejskiej rodziło ryzyko utrwalenia 
czy wręcz pogłębienia różnic  gospodarczych 
oraz rozwojowych, a także skutkować 
mogło wyzwalaniem eurosceptycznych 
nastrojów. 

Naturalną misją Polski, jako największego 
kraju Europy Środkowej, stało się 
budowanie pomostów ponad nową granicą 
UE, mających na celu rozszerzenie strefy 
bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie oraz 
wykorzystanie potencjału ludzkiego i 
kulturowego tych narodów. W 2008 roku 
Polska i Szwecja zainicjowały unijny 
program Partnerstwo Wschodnie, powołany 
oficjalnie do życia w roku 2009 i stanowiący 
jeden z komponentów Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. Zmierza on do zacieśnienia 
więzów politycznych oraz współpracy i 
integracji gospodarczej Unii Europejskiej z 
graniczącymi z nią od wschodu Białorusią, 
Mołdawią i Ukrainą, a także Armenią, 
Azerbejdżanem i Gruzją. 

Niewątpliwym osiągnięciem jest 
zwiększenie kontaktów międzyludzkich 
poprzez ułatwienia w podróżowaniu, a 
także wymiany stypendialne między 
studentami uczelni w krajach PW i UE (za 
sprawą programu Erasmus+). Przyczyniły 
się do tego umowy o ruchu bezwizowym z 
Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, jak i umowy o 
ułatwieniach wizowych z Armenią i 
Azerbejdżanem, czy też jednostronne 
ułatwienia dla obywateli Białorusi 
wprowadzane przez rządy unijnych państw 
sąsiadujących: Polskę i Litwę.
 
O sukcesie Partnerstwa Wschodniego 
świadczyć mogą setki, jeśli nie tysiące 
zrealizowanych pod jego parasolem 
projektów w każdym z państw – poczynając 
od miękkich i mniej nośnych medialnych 
projektów szkoleniowych dla konkretnych 
grup zawodowych, po duże projekty 
energetyczne.

Filarami Partnerstwa Wschodniego 
stały się: 

wzmocnienie instytucji państwa i dobre 
rządzenie

rozwój gospodarczy i wykorzystanie 
możliwości rynkowych

rozbudowa połączeń  (connectivity)

poprawa mobilności oraz intensyfikacja 
kontaktów międzyludzkich

Ważnym celem jest ponadto aktywizacja 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmocnienie mechanizmów 
demokratycznych oraz wsparcie pluralizmu i 
niezależności mediów. 

Podsumowując 10 lat PW, które świętujemy 
w 2019 roku, wyraźnie widać, jak daleką 
drogę przemierzyło 6 państw objętych tą 
unijną polityką. Świadczą o tym dotychczas 
podpisane umowy  i wynikająca z nich 
intensyfikacja współpracy politycznej oraz 
gospodarczej. (Najważniejsze z nich to: 
Umowy Stowarzyszeniowe oraz Pogłębione 
i Wszechstronne Umowy o Wolnym Handlu 
z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, 
Wszechstronna i Pogłębiona Umowę o 
Partnerstwie z Armenią oraz Porozumienie 
o Partnerstwie i Współpracy z 
Azerbejdżanem..) Co dwa lata odbywają się 
szczyty krajów Partnerstwa, na których 
omawiane są różne obszary i formy 
współpracy, rozwiązywane są też rodzące 
się problemy.

Armenia Azerbejdżan Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina

Utworzenie w m. Brasław (Białoruś) szkółki 
żeglarskiej w ramach Polskiej Pomocy

Podnoszenie kwalifikacji i zdolności 
operacyjnych górskich służb ratowniczych 
w Gruzji w ramach Polskiej Pomocy

Mołdawskie szlaki kulinarne 
w ramach Polskiej Pomocy

PARTNERSTWO
WSCHODNIE

Szkolenie ukraińskich strażaków 
w ramach Polskiej Pomocy

Studenci z krajów PW w Kolegium 
Europejskim w Natolinie

Wzrost przyjazdów studentów oraz pracowników naukowych 
z krajów PW do UE (lata 2015-2018 od lewej do prawej)

Armenia Azerbejdżan Białoruś

Gruzja Mołdawia Ukraina
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 Polska tradycyjnie wspiera politykę 
otwartych drzwi UE, inicjuje i uczestniczy 
w projektach zmierzających do poszerzenia 
Unii Europejskiej. Zdaniem Polski jest to 
jeden z najlepszych sposobów rozciągnięcia 
strefy pokoju, stabilizacji i dobrobytu na 
wszystkich sąsiadów UE.

Polska aktywnie działa na rzecz wsparcia dla 
europejskiej integracji krajów Bałkanów 
Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Serbii. Poza 
popieraniem akcesji państw aspirujących na 
forach UE i działań w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) angażujemy 
się w praktyczne działania, których celem 
jest pomoc państwom Bałkanów Zachodnich 
w procesie reform. Dzielimy się naszą wiedzą 
i doświadczeniem z okresu transformacji 
ustrojowej oraz negocjacji akcesyjnych w 
formie m.in. projektu: Akademii 
Rozszerzenia, Konferencji Skopijskiej, 
Belgradzkiej i Tirańskiej, Seminarium 
„Pojednanie i Pamięć” oraz innych 
instrumentów i formatów współpracy z tymi 
państwami w tym tzw. współpracy 
twinningowej. Rozmawiamy z bałkańskimi 
partnerami m.in. o możliwościach absorpcji 
środków UE.

Polskie doświadczenia z procesu 
transformacji, negocjacji akcesyjnych 
i integracji ze strukturami UE przekazywane 
są partnerom z krajów Bałkanów Zachodnich 
podczas corocznych bilateralnych spotkań 
ekspertów z zakresu integracji europejskiej 
o charakterze sektorowym, tzw. konferencji: 
Skopijskiej (od 2010 r.), Belgradzkiej (od 2017 
r.) i Tirańskiej (od 2018 r.). Formuła 
wzorowana jest na Konferencji Utrechckiej, 
z której korzystała Polska w okresie 
przedakcesyjnym, czerpiąc z doświadczeń 
holenderskich. 

Akademia Rozszerzenia to projekt 
szkoleniowy zainicjowany w 2015 r. przez 
ministerstwo Spraw Zagranicznych RP  
skierowany do przedstawicieli sześciu 
państw Bałkanów Zachodnich aspirujących 
do UE.  Akademia łączy tematykę z zakresu 
kompetencji różnych ministerstw, ważną w 
procesie dostosowań do prawa 
wspólnotowego (integracja europejska, 
rolnictwo, gospodarka, sprawiedliwość, 
sprawy wewnętrzne, środowisko, sprawy 
zagraniczne), uwzględniając zalecenia 
Komisji Europejskiej zalecające wsparcie 
w kluczowych obszarach z punktu widzenia 
procesu integracji. 

Seminarium „Pojednanie i Pamięć” to 
projekt mający na celu przekazywanie 
doświadczenia polsko-niemieckiego 
pojednania jako inspiracji do działania w 
regionie na rzecz zbliżenia społeczeństw 
Bałkanów Zachodnich i przezwyciężenia 
historycznych zaszłości, które hamują 
postępy krajów na drodze integracji. 

BAŁKANY 
ZACHODNIE 
I PROCES 
BERLIŃSKI

Realizowany jest przez ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP  we współpracy z fundacją 
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
i ambasadą RFN, a w 2018 r. również z 
udziałem Regionalnego Przedstawicielstwa 
KE we Wrocławiu. 

W 2014 został zainicjowany pod 
przewodnictwem Niemiec tzw. Proces 
Berliński, inicjatywa obejmująca grupę 
państw członkowskich, którym zależy na 
przyszłości regionu (do których należy 
Polska) oraz sześć państw bałkańskich 
aspirujących do członkostwa. Obecność 
Polski w tym formacie jest logiczną 
kontynuacją naszego zaangażowania w tym 
regionie rozpoczętego już w czasach rozpadu 
Jugosławii, wojny na obszarze 
postjugosłowiańskim i czystek etnicznych 
w latach 90-tych XX wieku. 

Celem Procesu Berlińskiego jest m.in. 
wsparcie rozwoju gospodarczego państw 
Bałkanów Zachodnich poprzez m.in. 
inwestycje w infrastrukturę zbliżającą cały 
region do reszty Europy, harmonizację 
lokalnych regulacji z unijnym prawem oraz 
integrację gospodarczą (poprzez Regionalny 
Obszar Gospodarczy). Do finansowania 
i wspierania inwestycji na Bałkanach 
Zachodnich powołano Western Balkans 
Investment Framework (WBIF). Jego 
zadaniem jest dbałość o lepsze 
wykorzystanie środków finansowych 
pochodzących z różnych instytucji 
wspierających m.in. projektów służących 
zintegrowaniu systemów transportowych, 
telekomunikacyjnych, energetycznych, 
gazowych, ich rozwojowi i ścisłemu 
powiązaniu z UE. 

O aktywności Polski w tym obszarze 
świadczy także fakt, że pełnić ona będzie 
funkcję gospodarza szczytu Bałkanów 
Zachodnich w Poznaniu w lipcu 2019 roku. 
Polska angażując się w działania procesu i 
wspierając jego cele, dzieli się z krajami 
kandydującymi do Unii doświadczeniami z 
negocjacji przedakcesyjnych i działań 
dostosowawczych - prowadzących do 
spełnienia warunków przyjęcia do UE.

II. edycja seminarium „Pojednanie i Pamięć” 
w Krzyżowej i we Wrocławiu, lipiec 2018 r.

II. edycja Akademii Rozszerzenia, Łańcut,  wrzesień 2016 r. Źródło: Zasób MSZ RP
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Jednym z istotnych wyznaczników polityki 
zagranicznej Polski po odzyskaniu 
suwerenności w 1989 roku, był udział 
Wojska Polskiego w misjach pokojowych w 
niestabilnych i zapalnych rejonach świata. 
W ten sposób Rzeczpospolita Polska 
realizuje i prezentuje swoje poczucie 
odpowiedzialności za stabilność sytuacji 
międzynarodowej, pokój i bezpieczeństwo, 
nie tylko w najbliższym sąsiedztwie, ale i na 
całym świecie. Ma to również pewne 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Dla polskiej armii i 
cywilnych służb mundurowych jest to przy 
okazji nieocenione źródło doświadczeń 
operacyjnych, a dla wojska wyznacznik 
kierunków modernizacji.

Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej 
zaangażowanie Polski w operacje pokojowe 
na świecie dotyczyło głównie działań 
podejmowanych przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych (ONZ). Z czasem 
regułą stało się uczestniczenie w 
inicjatywach pokojowych realizowanych 
przez UE i NATO. 

Misje i operacje wojskowe UE
W grudniu 2003 roku zakończyła się unijna 
operacja Concordia, przeprowadzona w 
byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii. Polska, chcąc podkreślić swoje 
przywiązanie do wartości europejskich, 
stała się jednym z 14 krajów nienależących 
do Unii, które wsparły podejmowane przez 

tą operację działania. Rok później, należąc 
już do UE, Polska wzięła udział w większej 
unijnej operacji wojskowej EUFOR Althea, 
która przejęła od NATO odpowiedzialność 
za wspomaganie procesu stabilizacji w 
Bośni i Hercegowinie.

Poza regionem Bałkanów Unia Europejska 
organizuje misje i operacje wojskowe  także 
w Afryce. Polska uczestniczyła m. in. w 
misjach wojskowych mających na celu 
stabilizację w Demokratycznej Republice 
Konga, Czadzie, Republice 
Środkowoafrykańskiej i Mali, a także w 
morskich operacjach zwalczania: piractwa w 
Rogu Afryki u wybrzeży Somalii oraz 
przemytu ludzi na Morzu Śródziemnym. 

Polska regularnie, co trzy lata, jest też 
państwem ramowym unijnych sił szybkiego 
reagowania, tzw. Grup Bojowych. Po raz 
pierwszy Siły Zbrojne RP sformowały Grupę 
Bojową UE w 2010 r. wraz z Niemcami, 
Łotwą, Litwą i Słowacją. Po raz drugi w 
2013 r. wraz z Niemcami i Francją. W 2016 r. 
współpracowaliśmy z państwami Grupy 
Wyszehradzkiej (V4) oraz z Ukrainą. 
Obecnie przygotowywany jest dyżur Grupy 
V4 w II półroczu 2019 r. z udziałem 
Chorwacji. 

Polska kontrybuuje do budżetu operacji 
wojskowych UE w ramach mechanizmu 
Athena. Wysokość składki zależy od 
produktu krajowego brutto państw UE. W 
związku ze wzrostem PKB, składka Polski 
do Atheny regularnie wzrasta i obecnie 
wynosi 3,03% budżetu Athena. W 2018 r. 
kontrybucja Polski wyniosła ponad 2,1 
miliona euro.

Misje cywilne
W ramach Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony, Unia Europejska 
wysyła także do innych państw cywilne 
misje: zarządzania kryzysowego, policyjne, 
obserwacyjne, wsparcia kontroli granicznej 
oraz szkoleniowe lub doradcze, np. w celu  
wsparcia reform sektora bezpieczeństwa 
czy budowy państwa prawa. Aktualnie 
polscy policjanci, funkcjonariusze i eksperci 
cywilni biorą udział w unijnych misjach w 
Kosowie, Gruzji, na Ukrainie oraz w Libii.

ZAANGAŻOWANIE 
POLSKI W MISJE 
I OPERACJE UE

EUFOR Concordia – (2003) – Polski Kontyngent Wojskowy (PKW)
EUPOL Proxima – (2003-2005) – policjanci 

MACEDONIA

EUFOR ALTHEA – (2004-obecnie) – PKW
EUPM BiH – (2003-2012) – policjanci  

BOŚNIA I HERCEGOWINA 

EUFOR RD Congo – 2006 – PKW 

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO 

EUFOR Tchad/RCA – (2008-2009) – PKW 

CZAD

EUNAVFOR Atalanta – (2011-obecnie) – PKW 

RÓG AFRYKI/SOMALIA 

EUTM Mali – (2013-14) – PKW 

MALI

EUFOR RCA – (2014-15) – PKW 
EUTM RCA – (2016-obecnie) – PKW 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 

EUNAVFOR MED Sophia – (2017-obecnie) – PKW 

MORZE ŚRÓDZIEMNE 

EULEX Kosovo – (2008-obecnie) – policjanci, eksperci 

KOSOWO

EUAM Ukraine – (2015-obecnie) – eksperci 

UKRAINA

EUBAM Moldova/Ukraine – (2005-obecnie) – funkcjonariusze cywilni 

MOŁDAWIA/UKRAINA 

EUJUST THEMIS – (2004-2005) – eksperci 

GRUZJA

EUMM Georgia – (2008-obecnie) – żołnierze, policjanci, eksperci 

EUJUST LEX – (2006-2008) – funkcjonariusze cywilni

IRAK

EUPOL Afganistan – (2007-2016) – policjanci

AFGANISTAN

EUBAM Libya – (2017-obecnie) – eksperci

LIBIA

Misje i operacje wojskowe
Misje cywilne
Misje komisje Europejskiej

Mapa ilustrująca miejsca obecności PL 
w misjach UE, gdzie:
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Warto pamiętać, że polska 
obecność nie ogranicza się od 
misji unijnych. Bierzemy także 
udział w misjach ONZ, OBWE 
oraz NATO, w której to 
organizacji w 2019 r. 
świętujemy 20 rocznicę 
członkostwa. Będąc aktywnym 
członkiem organizacji 
międzynarodowych, Polska 
angażuje się w utrzymanie 
bezpieczeństwa i rozszerzanie 
stref dobrobytu na świecie, 
biorąc tym samym 
odpowiedzialność za jego losy.

Operacja wojskowa UE 
w Republice Środkowoafrykańskiej

Misja szkoleniowa UE w Mali

Operacja wojskowa UE 
na morzu Śródziemnym

Źródło: Zbiory PKW

Źródło: Zbiory MON RP

Źródło: Zbiory MON RP

Operacja wojskowa UE 
na morzu Śródziemnym

Źródło: Zbiory PKW
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Z jednej strony angażujemy się w pomoc 
wielostronną, wynikającą z członkostwa PL 
w organizacjach międzynarodowych: UE, 
ONZ i OECD na rzecz wdrażania Celów 
Zrównoważonego Rozwoju.

Z drugiej strony, poprzez realizację 
projektów dwustronnych na rzecz 
potrzebujących umacniamy status naszego 
państwa jako godnego zaufania oraz kraju 
dzielącego się doświadczeniami 
wynikającymi z  transformacji systemowej 
z państwami rozwijającymi, wdrażającymi 
reformy na szczeblu krajowym i 
samorządowym.

Polska pomoc obecna jest w świecie od 2004 roku i stanowi element naszego członkostwa 
w Unii Europejskiej. Jej dwa główne komponenty to pomoc rozwojowa oraz pomoc 
humanitarna. 

Współpraca rozwojowa jest elementem polityki zagranicznej państwa, polegającym na 
określonych, skoordynowanych działaniach na rzecz krajów najbardziej potrzebujących. Środki 
finansowe na cen cel noszą nazwę Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development 
Assistance, ODA). W 2017 roku polska ODA wyniosła 2,57 mld złotych (0,60 mld EUR).

W 2017 współpraca wielostronna osiągnęła 
wartość ok. 1,73 mld złotych. (0,41 mld EUR)

W 2017 finansowy wymiar współpracy 
dwustronnej stanowił około 33 % całości 
ODA, czyli ok. 839 mln złotych. (197 mln 
EUR)

Współpraca rozwojowa służy również wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development Goals - SDGs), odzwierciedlających obszary globalnych potrzeb
i wyzwań, zdefiniowane i przyjęte w 2015 roku przez ONZ i planowane do osiągnięcia do 2030 
roku. SDGs obejmują szeroki zakres wyzwań m.in. walkę z ubóstwem, głodem, 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wspieranie zrównoważonego rozwoju, wspieranie 
równości płci, pokoju, sprawiedliwości społecznej, zdrowia itp. 

Dbając o zapewnienie skuteczności 
udzielanej pomocy, Polska podjęła decyzję o 
jej koncentracji i wyborze początkowo 
dziesięciu, a od 2019 roku dwunastu krajów. 
Zgodnie z „Wieloletnim programem 
współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”, 
Polska pomoc kierowana jest w pierwszej 
kolejności do następujących krajów 
priorytetowych: czterech krajów Partnerstwa 
Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i 
Ukraina) oraz ośmiu krajów w Afryce, Azji i 
na Bliskim Wschodzie (Etiopia, Kenia, Liban, 
Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania i 
Uganda).

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki 
chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych 
LITA w Tanzanii w ramach Polskiej Pomocy

Fot. Wiesław Ptach

Poprawa warunków sanitarnych w szkołach 
w Kenii w ramach Polskiej Pomocy

Fot.  Jacob Orwa

Szkolenie ukraińskich strażaków w ramach 
Polskiej Pomocy

Źródło: Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

Cele Zrównoważonego Rozwoju
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W każdym z krajów wyróżnione są priorytety 
i obszary najbardziej potrzebujące wsparcia. 
Projekty realizowane na Białorusi, w Gruzji, 
Mołdawii i na Ukrainie wspierają działania 
na rzecz dobrego rządzenia, kapitału 
ludzkiego, przedsiębiorczości i sektora 
prywatnego oraz rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Warte odnotowania są projekty wspierające 
osoby niepełnosprawne oraz systemu pieczy 
zastępczej na Białorusi, a na Ukrainie –  
projekty z zakresu zarządzania kryzysowego 
na poziomie krajowym i lokalnym, oraz 
wspierające osoby wewnętrznie 
przesiedlone. W Gruzji warto zwrócić uwagę 
na projekty w dziedzinie zapobiegania 
klęskom żywiołowym i katastrofom oraz 
wzmocnienia systemu przeciwdziałania 
przemocy domowej i ochrony ofiar 
przemocy. Polska pomoc wspiera także w 
Gruzji tworzenie szlaków turystyki pieszej w 
obszarach trudnych, a także szkoli 
ratowników górskich. 

Projekty w Etiopii, Kenii, Mjanmie, 
Palestynie, Senegalu i Tanzanii obejmują 
rozwój kapitału ludzkiego, ochronę 
środowiska, przedsiębiorczości i sektora 
prywatnego oraz rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich. Dzięki Polskiej pomocy 
budowane są i remontowane między innymi 

obiekty użyteczności publicznej, w tym 
szkoły i szpitale. Ważnym elementem 
działań pomocowych jest dzielenie się 
wiedzą i szeroko pojętym „know-how”, 
m.in. podczas szkoleń zawodowych i 
konferencji. 
Działania pomocowe wykraczają poza 
priorytetowe kraje - w ramach tzw. 
projektów polskich placówek zagranicznych 
realizowane są projekty m.in. w regionie 
Bałkanów Zachodnich, w Pakistanie oraz 
Indonezji. 

Polska pomoc to również działania 
humanitarne skierowane do państw 
dotkniętych klęskami żywiołowymi lub 
działaniami wojennymi. Przykładem są 
przedsięwzięcia na Bliskim Wschodzie 
wspierające uchodźców oraz najuboższą 
ludność lokalną. Działania humanitarne 
Polskiej pomocy w 2017 roku były 
prowadzone w Jordanii, na Ukrainie i w 
Irackim Kurdystanie. Pomoc skierowana 
była przede wszystkim dla osób 
wewnętrznie przesiedlonych, uchodźców i 
poszkodowanych w ramach działań 
wojennych.

Aktywizacja zawodowa 
w Szkole specjalnej 
w Mołotkowiczach (Białoruś)
w ramach Polskiej Pomocy

Poprawa dostępu do zajęć sportowych zmarginalizowanych 
dzieci z obozu uchodźców w Palestynie w ramach Polskiej Pomocy

Fot. Elias Halabi Fot. Karolina Łągiewka

Szkolenia zawodowe i ograniczanie bezrobocia pośród 
dzieci ulicy w Senegalu w ramach Polskiej Pomocy

Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich 
w Tanzanii w ramach Polskiej Pomocy

Fot. Ambrogio Miserocchi

Fot. Aleksandr Kanotop


