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Tomasz Kubin
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyzwania i dylematy polityki Polski 
w Unii Europejskiej 

w drugiej dekadzie XXI wieku

Wprowadzenie

W 2017 roku minęło trzynaście lat od osiągnięcia jednego z najważniejszych 
celów polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku, czyli od wejścia do Unii Eu-
ropejskiej (UE). Przygotowania do wejścia do UE, a później członkostwo w tej 
organizacji międzynarodowej wywarło (i nadal wywiera) niezwykle mocny 
wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego w Polsce, co zostało obszer-
nie opisane w literaturze przedmiotu 1. Już w momencie podjęcia decyzji o roz-

 1 Zob. na ten temat m.in.: K. Bachmann: Polska kaczka w europejskim stawie: polskie szanse i wy-
zwania po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
2006; Polska w strukturach Unii Europejskiej: doświadczenia, oczekiwania, wyzwania. Red. M. Marczew-
ska-Rytko. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010; Bilans pierw-
szych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Red. J. Fiszer. Warszawa, Instytut Studiów Politycz-
nych PAN, 2011; Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy. Red. A. Sroka, 
R.D. Torres Kubrían. Warszawa, Instytut Nauk Politycznych UW, 2012; Polska w Unii Europej-
skiej: wyzwania, możliwości, ograniczenia. Red. D. Kowalewska, R. PodgÓrzaŃska. Toruń, Europej-
skie Centrum Edukacyjne, 2013; Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce. Red. M. Gorynia, 
S. Rudolf. Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014; 10 lat członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej: ocena i perspektywy. Red. E. Latoszek. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, 2014; Polska w Unii Europejskiej: 10 lat doświadczeń. Red. P. Dubel, A. Adamczyk. Warszawa, 
Wydawnictwo Poltext, 2014; Polska w Unii Europejskiej: dziesięć lat członkostwa. Red. M. MrÓz. Wro-
cław, Instytut Studiów Międzynarodowych UW, 2014; Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej. Red. 
E. Kaliszuk. Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, 2014; Wybrane aspekty 
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poczęciu starań o wejście do Unii było oczywiste, że jedną z najważniejszych 
konsekwencji członkostwa w UE będzie, pisząc bardzo ogólnie, konieczność 
prowadzenia polityki Polski w tej organizacji. Pisząc bardziej precyzyjnie, cho-
dzi o to, że z powodu bardzo szerokiego zakresu kompetencji, bardzo dużej ak-
tywności i, w konsekwencji, bardzo dużego wpływu UE na sytuację wewnętrz-
ną państw członkowskich konieczne jest ciągłe identyfikowanie potencjalnych 
korzyści, wyzwań czy zagrożeń, dokonywanie wyborów i podejmowanie decy-
zji w ramach polityki Polski w UE, optymalnej z punktu widzenia jej interesów.

Ostatnie lata i miesiące to czas bardzo wysokiej dynamiki istotnych wy-
darzeń i procesów w Polsce, w jej międzynarodowym otoczeniu oraz przede 
wszystkim w samej Unii Europejskiej. Chodzi tutaj m.in. o kryzys gospodarczy 
i jego następstwa, reformy zarządzania gospodarczego w Unii podjęte w związ-
ku z tym kryzysem (w tym przede wszystkim reformy Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej), napływ uchodźców/imigrantów, decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu 
z UE, zwycięstwo w wyborach i objęcie urzędu prezydenta USA przez Donal-
da Trumpa, postępujący proces różnicowania integracji pomiędzy państwa-
mi UE, wzrost nastrojów radykalnych, skrajnych, antyunijnych i poparcia dla 
ugrupowań politycznych głoszących tego rodzaju hasła i programy politycz-
ne w społeczeństwach państw Unii, polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, 
konflikt zbrojny na Ukrainie, ataki terrorystyczne w państwach UE. Wydarze-
nia te i procesy oraz ich konsekwencje bardzo mocno wpływają na aktywności 
Unii, jej instytucji i państw członkowskich w dążeniu do stawienia im czoła. 
W związku z tym, celem artykułu jest próba zidentyfikowania najważniejszych 
dylematów i wyzwań, w obliczu których stoi Polska jako państwo członkow-
skie UE w drugiej dekadzie XXI wieku. Z większością tych dylematów mamy 
do czynienia od kilku albo kilkunastu lat. Jednakże tym, co stanowi nowość, 
są nowe uwarunkowania, w jakich przyjdzie Polsce podejmować decyzje.

Aktualne wyzwania i dylematy związane 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW). Zagadnienie to jest obecne w rela-
cjach Polski z UE od samego początku procesu integracji – słowa o „zdolności 
sprostaniu zobowiązaniom wynikającym z członkostwa, w tym podzielaniu ce-

funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej: bilans dziesięciu lat członkostwa. Red. G. Wojtkowska-Łodej, 
H. Bąk. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2014; Polska w Unii Europejskiej: gospodarka, energe-
tyka, region. Red. E. Jakubowski, W. SŁugocki. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2014; Dekada 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Red. M. Weresa. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2014; 
Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba bilansu i nowe otwarcie. Red. J. Fiszer. War-
szawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015; Dekada Polski w Unii Europejskiej: wybrane pro-
blemy ekonomiczno-społeczne. Red. K. Przybylska. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
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lów unii politycznej, gospodarczej i walutowej” znalazły się wśród przyjętych 
w czerwcu 1993 roku przez Radę Europejską tzw. kryteriów kopenhaskich 2. Pod 
względem prawnym Polska, zgodnie z art. 4 traktatu akcesyjnego 3, „uczestni-
czy w unii gospodarczej i walutowej z dniem przystąpienia jako państwo objęte 
derogacją” w rozumieniu art. 122 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską (TWE; obecnie art. 139 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 4; TFUE). 
Tak jak i inne państwa objęte derogacją, Polska zobowiązana jest do dążenia do 
spełnienia kryteriów konwergencji – zgodnie z art. 140 ust. 1 TFUE, przynajmniej 
raz na dwa lata lub na wniosek samego państwa objętego derogacją Komisja 
i EBC składają Radzie „sprawozdanie w sprawie postępów dokonanych przez 
państwa członkowskie objęte derogacją w wypełnianiu ich zobowiązań w za-
kresie urzeczywistniania unii gospodarczej i walutowej”. Jednocześnie termin 
przystąpienia Polski do strefy euro nie został nigdzie określony. Oprócz speł-
nienia warunków o charakterze gospodarczym, aby Polska mogła przystąpić do 
trzeciego etapu UGiW, konieczne jest także wprowadzenie zmian do Konstytu-
cji RP 5 (przede wszystkim art. 227) i do ustawy o Narodowym Banku Polskim 6.

Ekonomiczne skutki i wyzwania związane z przystąpieniem Polski do stre-
fy euro zostały zbadane i przedstawione m.in. przez Narodowy Bank Polski 
w trzech raportach – z 2004, 2009 oraz 2014 roku 7. Członkostwo w UGiW (jak 
i cały projekt unii walutowej w Unii Europejskiej) wiąże się także z bardzo 
ważnymi następstwami o charakterze politycznym 8: wpływa na suwerenność 
państwa, na jego funkcje i niezależność prowadzonej polityki gospodarczej czy 
na bezpieczeństwo państwa (przede wszystkim na jego ekonomiczne aspek-
ty). Państwo pozostające poza strefą euro, zgodnie z art. 139 ust. 2 TFUE, nie 
korzysta także z pewnych praw i nie musi wywiązywać się z niektórych obo-
wiązków określonych w TFUE i przyjętych na jego podstawie postanowień 
aktów prawa pochodnego UE.

 2 Conclusions of the Presidency. European Council in Copenhagen, 21–22 June 1993, http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/72921.pdf [data dostępu: 16.02.2017].
 3 Treaty between the Kingdom of Belgium…[OJ EU L 236, 23 September 2003].
 4 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Dz.U. UE C 83, 30.03.2010].
 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 
z późn. zm.].
 6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim [Tekst jedn. Dz.U. 2013, 
poz. 908 z późn. zm.].
 7 Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Red. J. Borowski, Warsza-
wa, NBP, luty 2004, http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/korzysci_euro_2004.pdf [data dostę-
pu: 13.05.2015]; NBP: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie 
Unii Gospodarczej i Walutowej. Warszawa, NBP, 2009, http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re.pdf 
[data dostępu: 13.05.2015]; Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro. Red. A. Kosior, 
M. Rubaszek. Warszawa, NBP, 2014, http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_
raport_wyzwania_integracji_ze_strefa_euro.pdf [data dostępu: 13.05.2015].
 8 Zob. na ten temat np. T. Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie. 
Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2007.
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W warunkach pogłębiającego się zróżnicowania państw UE ze względu na 
członkostwo w strefie euro państwa nienależące do unii walutowej znajdują się 
w coraz trudniejszej sytuacji. Z jednej strony, pozostawanie poza UGiW ozna-
cza wyraźnie mniejszy wpływ na decyzje zapadające na forum UE i na działa-
nia unijnych instytucji. Stworzone w UE w związku ze skutkami kryzysu go-
spodarczego mechanizmy pomocy finansowej dostępne są przede wszystkim 
dla państw strefy euro. Z drugiej strony, doświadczenia płynące z kryzysu po-
kazują, że jednym z czynników, który pozwolił Polsce relatywnie dobrze so-
bie poradzić ze skutkami kryzysu, było zachowanie własnej waluty. Zdaniem 
Paula Krugmana, Polska poradziła sobie z kryzysem stosunkowo dobrze nie 
tylko dzięki posiadaniu własnej waluty, lecz także dzięki systemowi płynne-
go kursu walutowego. Zdaniem tego ekonomisty doświadczenia Hiszpanii, 
Irlandii czy Cypru wskazują, że euro jest „pułapką” 9.

Zarówno w kontekście ewentualnej decyzji o przystąpieniu do strefy euro, 
jak i o pozostawaniu poza nią nie ulega wątpliwości, że należy dbać o jak naj-
lepszy stan finansów publicznych, czyli m.in. o niski poziom deficytu sektora 
finansów publicznych i długu publicznego. Oprócz tego, że wpływa to pozy-
tywnie na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, na cenę zaciągania poży-
czek na rynkach finansowych itp., trwałe spełnianie ekonomicznych kryte-
riów konwergencji daje maksymalną swobodę w decydowaniu o tym, kiedy 
ewentualnie wejść do strefy euro.

Zróżnicowanie integracji. Z dylematem dotyczącym przystąpienia lub 
pozostawania poza strefą euro ściśle związany jest inny problem – dotyczący 
zróżnicowania integracji pomiędzy państwami UE. Ze zróżnicowaniem tym 
mamy do czynienia od początku procesu integracji, a w miarę jego postępowa-
nia różnic tych przybywało. Do najistotniejszych, wynikających z postanowień 
traktatów, należą np. ograniczone lub szczególne zastosowanie traktatów, na 
których opiera się funkcjonowanie UE, w odniesieniu do terytoriów zależnych 
państw członkowskich Unii, prawo Belgii, Holandii i Luksemburga do two-
rzenia „związków regionalnych”, tzw. okresy przejściowe, zawarte w kolej-
nych traktatach akcesyjnych, na podstawie których państwa przystępujące do 
Wspólnoty Europejskiej (WE, później UE) w pełni dostosowują swoje prawo-
dawstwo do acquis communautaire dopiero po jakimś czasie czy tzw. dorobek 
Schengen dotyczący znoszenia kontroli na granicach wewnętrznych WE (UE) 10.

Jednak głównym kryterium zróżnicowania integracji w UE jest członkostwo 
lub pozostawanie poza strefą euro. Wobec tego decyzja o przystąpieniu lub nie-
przystąpieniu do trzeciego etapu UGiW wiąże się z konsekwencjami wynikający-

 9 P. Krugman: Poland Is Not Yet Lost. „The New York Times”, 27.03.2013, http://krugman.blogs.
nytimes.com/2013/03/27/poland-is-not-yet-lost/ [data dostępu: 30.03.2013].
 10 Szerzej na ten temat: T. Kubin: Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji 
w Unii Europejskiej. „Studia Europejskie” 2012, nr 3 (63), s. 74–78.
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mi nie tylko z członkostwa w samej unii walutowej albo pozostawaniem poza nią, 
ale także z tym, czy dane państwo znajdzie się w głównym nurcie integracji w UE. 
Związany z tym jest przede wszystkim wpływ na podejmowanie decyzji dotyczą-
cych zarządzania gospodarczego w UE, ale także dostęp do pomocy finansowej.

Członkostwo w strefie euro jako główna linia podziału w UE zostało 
wzmocnione przez reformy UGiW podjęte w związku z kryzysem gospodar-
czym. Na podstawie dołączonego do Traktatu z Lizbony nowego „Protokołu 
w sprawie Eurogrupy” 11 sformalizowano funkcjonującą zgodnie z konkluzja-
mi Rady Europejskiej z grudnia 1997 roku tzw. eurogrupę, stanowiącą niefor-
malne forum dyskusji ministrów finansów państw strefy euro 12. Przy okazji 
posiedzeń Rady Europejskiej odbywają się szczyty szefów państw lub rządów 
państw strefy euro. Aby m.in. wzmocnić kontrolę polityk budżetowych państw 
UE, zapobiegać występowaniu nadmiernych deficytów budżetowych oraz za-
ostrzyć i przyspieszyć nakładanie sankcji za niewywiązywanie się z przyjętych 
zobowiązań przyjęty został tzw. sześciopak 13. Dwa spośród składających się na 
niego aktów prawnych obowiązują tylko te państwa UE, w których walutą jest 
euro (rozporządzenia 1173/2011 i 1174/2011). Innym znaczącym dokumentem 
utrwalającym i pogłębiającym podział wśród państw UE jest „Traktat o stabil-
ności, koordynacji i zarządzaniu w UGiW”, zwany potocznie „paktem fiskal-
nym” 14. Mniejsze znaczenie ma w tym kontekście „pakt euro plus”, przyjęty 
na spotkaniu Rady Europejskiej 24–25 marca 2011 roku przez państwa strefy 
euro oraz przez Polskę, Bułgarię, Danię, Litwę, Łotwę i Rumunię 15.

Na tym samym spotkaniu Rady Europejskiej (24–25 marca 2011 roku) podję-
to także kilka decyzji, które pogłębiają i utrwalają różnice pomiędzy państwami 
strefy euro a pozostałymi członkami UE. Rada Europejska postanowiła dodać 
do art. 136 TFUE ustęp, zgodnie z którym członkowie UGiW mogą ustanowić 
„mechanizm stabilności”, w ramach którego możliwe będzie udzielenie pomocy 
finansowej 16. W związku z tą decyzją Rada Europejska zdecydowała o utworze-

 11 Protokół nr 14 w sprawie Eurogrupy. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej [Dz.U. UE C 326, 26.10.2012].
 12 Luxembourg European Council. Presidency Conclusions, 12.12.1997, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0008.htm [data dostępu: 20.05.2015].
 13 Na „sześciopak” składa się pięć rozporządzeń PE i Rady (1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 
1176/2011, 1177/2011) oraz dyrektywa Rady 2011/85/UE.
 14 Traktat z dnia 24 lipca 2013 r. o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walu-
towej, http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf [dostęp: 25.05.2015]. 
Tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2013 r. poz. 1258.
 15 Pakt euro plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjno-
ści i konwergencji. Konkluzje. Załącznik I. Rada Europejska, 24–25 marca 2011 roku [EUCO 10/1/11 
REV 1], http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf 
[data dostępu: 25.05.2015].
 16 Podstawowe ustalenia w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Konkluzje. Załącznik II. 
Rada Europejska, 24–25 marca 2011 roku [EUCO 10/1/11 REV 1], http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf [data dostępu: 19.03.2013].
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niu przez państwa strefy euro stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
(EMS). Przejął on rolę stworzonych wcześniej mechanizmów pomocy pań-
stwom strefy euro o charakterze doraźnym – Europejskiego Instrumentu Sta-
bilności Finansowej oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej – 
i ma dysponować środkami w wysokości 500 mld euro. W kontekście problemu 
zróżnicowania integracji w UE szczególnie ważne jest to, że mechanizm ten ma 
działać tylko na potrzeby państw strefy euro. Udział państw spoza strefy euro 
miałby polegać zaledwie na uczestniczeniu w pomocy państwom strefy euro.

Pogłębianie integracji państw strefy euro najprawdopodobniej będzie po-
stępować – np. wspólne stanowisko RFN i Francji ogłoszone 30 maja 2013 roku 
zakładało podjęcie działań na rzecz dalszego wzmocnienia zarządzania w stre-
fie euro. Miałyby one obejmować m.in. bardziej regularne szczyty państw stre-
fy euro, powołanie „na pełny etat” prezydenta, ministrów finansów państw 
strefy euro czy możliwość zlecania na szczytach państw strefy euro innym mi-
nistrom, np. zatrudnienia, spraw społecznych czy gospodarki, wykonywania 
zadań dotyczących zagadnień strefy euro 17.

Oprócz postępującego zróżnicowania integracji, którego kryterium jest 
członkostwo w strefie euro, należy wspomnieć o trzykrotnym już wykorzysta-
niu postanowień traktatów dotyczących ustanowienia wzmocnionej współpra-
cy w UE. Przez ponad dziesięć lat regulacje prawne umożliwiające jej ustano-
wienie nie były wykorzystywane. Jednak w roku 2010 Rada UE podjęła po raz 
pierwszy decyzję o upoważnieniu grupy państw UE do wzmocnionej współ-
pracy (w zakresie prawa właściwego dla rozwodów i separacji). W roku 2011 
– w sprawie jednolitego systemu patentowego – decyzja taka zapadła po raz 
drugi, a w 2013 roku po raz trzeci i dotyczyła podatku od transakcji finanso-
wych. W ten sposób wzmocniona współpraca stała się jedną z form integracji 
w UE i bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie integra-
cji pomiędzy państwami członkowskimi Unii 18.

Trzykrotne ustanowienie wzmocnionej współpracy powoduje, że coraz 
aktualniejsze stają się kwestie o charakterze prawno-politycznym, dotyczące 
zgodności wzmocnionej współpracy z takimi podstawowymi zasadami inte-
gracji w UE i unijnego prawa, jak zasada solidarności, równości państw człon-

 17 France and Germany – Together for a stronger Europe of Stability and Growth. Pressemitte-
ilung, Nummer 187/13 vom 30. Mai 2013, https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/
Archiv17/_Anlagen/2013/05/2013-05-30-dt-frz-erklaerung-englisch.pdf?__blob=publicationFile 
&v=5 [data dostępu: 26.06.2013].
 18 Zob. szerzej na ten temat np.: T. Kubin: Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świe-
tle Traktatu z Lizbony. „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4, s. 119–135; Idem: Wzmocniona 
współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmoc-
nionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE. „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9, 
s. 57–75; Idem: Still More United than Diversified? Enhanced Cooperation and the Progressive Process 
of Differentiated Integration in the European Union and its Implications. In: Progress in Economics Re-
search. Vol. 35. Ed. A. Tavidze. New York 2016, s. 113–148.
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kowskich oraz jedności norm prawa UE. Chodzi o to, że wzmocniona współ-
praca wprowadza „odstępstwa od zasady równości państw członkowskich” 
wobec prawa UE, „prowadzi bowiem do nieuzasadnionego zróżnicowania 
praw i obowiązków państw członkowskich w zależności od tego, czy i ewen-
tualnie w ilu kręgach współpracy uczestniczą” 19. Częste stosowanie wzmoc-
nionej współpracy „skutkować będzie również postępującą fragmentaryzacją 
systemu prawnego” UE „oraz jego indywidualizacją” i „postępującą erozją za-
sady jedności porządku wspólnotowego” 20.

Trzykrotne ustanowienie wzmocnionej współpracy w ciągu kilku lat ozna-
cza, że staje się ona stałym elementem funkcjonowania UE, co powoduje, że py-
tania o np. spoistość UE nabierają coraz większego znaczenia. Polska w chwili 
obecnej uczestniczy tylko we wzmocnionej współpracy dotyczącej jednolite-
go systemu patentowego. Wydaje się, że różne konfiguracje państw uczestni-
czących w tych trzech przedsięwzięciach powodują, że nie można jeszcze wy-
snuwać wniosków co do jakiegoś trwalszego wykształcenia się w UE swoistej 
„awangardy” integracji, czyli grupy państw, które uczestniczą w każdym przed-
sięwzięciu mającym na celu pogłębienie integracji. Najważniejszym kryterium 
zróżnicowania integracji w UE nadal pozostaje członkostwo w strefie euro.

Pogłębianie integracji. Proces integracji w ramach WE, a później UE, oka-
zał się bardzo ekspansywny – od współpracy ograniczonej do sektorów górnic-
twa węgla i stali do stanu obecnego, w którym UE wpływa na niemal wszystkie 
sfery życia politycznego, gospodarczego i społecznego w państwach członkow-
skich. UE jako jedyna ponadnarodowa organizacja międzynarodowa w histo-
rii ma także szereg cech charakterystycznych dla państwa.

Teoretycznie rozwój integracji, czyli ustanawianie współpracy w kolejnych 
dziedzinach oraz pogłębianie jej w tych obszarach, nie jest niczym ograniczo-
ny – nigdzie w traktatach nie został określony docelowy stan procesu integra-
cji. Każdy kolejny traktat zmieniający podstawy prawne UE (WE) oznaczał 
postęp w procesie integracji. Nawet sformułowana została w związku z tym 
tzw. teoria roweru – zgodnie z nią UE (WE) ma być jak człowiek siedzący na 
rowerze, który aby się nie przewrócić, musi jechać.

Ogólne dylematy stojące przed Polską, związane z kwestią pogłębiania 
integracji, są następujące. Czy obecny stan integracji jest zadowalający, tzn. 
w pełni zgodny z polskimi interesami, czy tak nie jest i Polska powinna dążyć 
do jego zmiany? Uznanie obecnego stanu integracji za optymalny dla Polski 
implikuje problem dotyczący tego, w jaki sposób dążyć do jego zachowania, 
tzn. jak blokować ewentualne propozycje jakichś bardziej znaczących zmian 
w UE. Należy brać pod uwagę to, że inne państwa UE mogą dążyć do zmian 

 19 S. Dudzik: Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego 
Unii Europejskiej. „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 1, s. 37–38.
 20 Ibidem.



653T. Kubin: Wyzwania i dylematy polityki Polski…

w tym zakresie. Jeśli natomiast przyjąć, że obecny stan zintegrowania państw 
UE nie jest w pełni zgodny z interesami Polski, to powstaje konieczność ziden-
tyfikowania tych obszarów, w których powinny zostać wprowadzone zmiany, 
tzn. integracja powinna zostać wzmocniona (pogłębiona) albo zredukowana 
(aż do, przynajmniej teoretycznie, pełnej renacjonalizacji jakiejś wspólnej poli-
tyki UE). Kolejnym krokiem jest oczywiście przekonanie pozostałych państw 
do konieczności i możliwości wprowadzenia proponowanych zmian. Warto 
zauważyć, że zgodnie z art. 48 ust. 2 i 6 TUE prawo do przedstawienia propo-
zycji rewizji traktatów ma rząd każdego państwa członkowskiego UE.

Biorąc pod uwagę dynamikę procesu integracyjnego, należy podkreślić, 
że jeśli relatywnie istotna grupa państw UE będzie dążyć do pogłębienia inte-
gracji, to długotrwałe, skuteczne blokowanie tego będzie niemożliwe. Prędzej 
czy później tendencje do pogłębiania integracji znajdą wyraz albo w podejmo-
waniu kolejnych decyzji o wzmocnionej współpracy, albo w pogłębianiu in-
tegracji w ramach strefy euro, albo wręcz, w najbardziej skrajnym wariancie, 
poza obecnymi ramami prawnymi UE. Trudno bowiem domagać się prawa 
(przyznać jakiemuś państwu takie prawo) do blokowania współpracy innych 
państw, które mają taką wolę. Istota wyzwania związanego z ewentualnymi 
działaniami innych państw mających na celu pogłębienie integracji polega za-
tem na tym, aby próbować nadać temu procesowi taki kierunek, aby pogłę-
bienie integracji dotyczyło przede wszystkim tych dziedzin, na których Polsce 
zależy najbardziej albo w których pogłębienie to byłoby relatywnie w najmniej-
szym stopniu sprzeczne z polskimi interesami.

Model integracji. Ewentualna zmiana traktatów, na których opiera się funk-
cjonowanie UE, albo kompleksowa reforma jakiejś sfery działania UE (np. sze-
rokie reformy zarządzania gospodarczego w UE wprowadzone po 2009 roku 
w związku z kryzysem gospodarczym) zawsze w istocie wpisana jest, ujmu-
jąc to w uproszczeniu, w jeden z dwóch podstawowych modeli integracji – 
międzyrządowość lub wspólnotowość (ponadnarodowość) 21. Dylemat, przed 
którym stawać będzie Polska przy okazji każdej z dalej idących reform w UE, 
to przyjęcie modelu, według którego reformy te powinny być wprowadza-
ne. Wzmacnianie międzyrządowości w UE polegałoby, pisząc bardzo ogól-
nie, na wzmacnianiu tych instytucji UE, które są przede wszystkim wyrazicie-
lami interesów państw członkowskich Unii (Rada Europejska i Rada) czy też 
wprowadzaniu wymogu jednomyślności w podejmowaniu decyzji w tych in-
stytucjach. Jednocześnie mogłoby polegać na osłabianiu instytucji ponadna-
rodowych (Parlament Europejski, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości), ma-
jących na celu, przynajmniej teoretycznie, kierowanie się przede wszystkim 
interesem UE jako całości. Zmiany wzmacniające integrację ponadnarodową 

 21 Zob. szerzej np. J. Ruszkowski: Wstęp do studiów europejskich: zagadnienia teoretyczne i metodo-
logiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
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polegałyby oczywiście na działaniach odwrotnych, tzn. wzmacnianiu instytucji 
ponadnarodowych, osłabianiu międzyrządowych czy też redukowaniu przy-
padków, w których podjęcie decyzji wymaga jednomyślności na rzecz głoso-
wania większościowego (większości kwalifikowanej lub zwykłej).

Wzmacnianie międzyrządowości oznacza oczywiście większą kontrolę 
poszczególnych państw nad tym, co dzieje się w UE. Wiąże się jednak także 
ze wzmocnieniem różnego rodzaju egoizmów i partykularyzmów kosztem 
tego, co uniwersalne w UE, z większymi trudnościami w podejmowaniu de-
cyzji i w efekcie ze wzrostem znaczenia największych państw w UE. Jak pi-
sze Zbigniew Czachór, tendencje partykularne w UE przejawiają się m.in. 
w „oswobadzaniu się państw członkowskich od kurateli i kontroli unijnych in-
stytucji”, „nadmiernym eksponowaniu suwerenności narodowej i konstytucyj-
nych obowiązków państw”, „odwoływaniu się do potencjału gospodarczego 
państw”, „narastaniu tendencji hegemonicznych w systemie integracyjnym” 
oraz „ucieczce przed odpowiedzialnością za system integracyjny, ujmowany 
jako jedna harmonijna całość” 22.

Wzmacnianie ponadnarodowości pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia takich zjawisk. Może jednak oznaczać m.in. mniejsze możliwości kontro-
lowania procesu integracyjnego przez poszczególne państwa, ograniczanie ich 
kompetencji i możliwości wpływania na te dziedziny życia społecznego, które 
zostały objęte rozwiązaniami ponadnarodowymi, wzrost centralizacji wsku-
tek przenoszenia kompetencji z poziomu państwowego na poziom UE czy też 
wzmacnianie instytucji, których legitymacja do podejmowania decyzji jest tyl-
ko pośrednia, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla prawo-
mocności całego procesu integracyjnego 23.

Tożsamość UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Jeszcze w latach 90. 
XX wieku zaczęła się w Europie i USA dyskusja dotycząca tego, kto powinien 
być głównym gwarantem bezpieczeństwa Europy Zachodniej i Środkowej – 
tylko NATO, tylko UE czy też obie te organizacje. A jeśli obie – to jaki powinien 
być podział ich obowiązków? 24 Rozwój polityki bezpieczeństwa i obrony UE 
mógł doprowadzić, przynajmniej teoretycznie, do osłabienia pozycji i znaczenia 
NATO, co wywoływało „zaniepokojenie” w Waszyngtonie, a dla Polski ozna-
czało dylemat – „czy w swojej polityce bezpieczeństwa iść z USA czy UE?” 25.

 22 Z. CzachÓr: Polska w Unii Europejskiej: między uniwersalizmem a partykularyzmem. W: Polska 
w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004 –2014). Red. K.A. Wojtaszczyk, M. Mi-
zerska-Wrotkowska, W. Jakubowski. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, WDziNP, 2014, s. 15.
 23 Zob. na ten temat: T. Kubin: Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Kato-
wice, Wydawnictwo UŚ, 2014.
 24 R. Zięba: Z Waszyngtonem czy Brukselą – dylemat polskiej polityki bezpieczeństwa. W: Unia Euro-
pejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku. Red. M. Stolarczyk. Toruń, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 391.
 25 Ibidem, s. 392.
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Gdy w końcu lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku UE ogłosiła powsta-
nie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, stanowisko Polski wobec 
tej inicjatywy było bardzo zdystansowane. Wynikało to z obaw o to, że reali-
zacja tego pomysłu może skutkować osłabieniem NATO, uważanego za fun-
dament bezpieczeństwa Polski. Z czasem, m.in. w związku z ubieganiem się 
o członkostwo w UE, a później już z członkostwem w Unii, stanowisko Pol-
ski zaczęło się zmieniać, jednak z zastrzeżeniem, że to NATO ma pozostawać 
najważniejszą organizacją międzynarodową stojącą na straży bezpieczeństwa 
i pokoju w Europie 26.

Istota problemu związanego z zasadnością rozwoju polityki bezpieczeń-
stwa i obrony UE sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy opieranie 
swojego bezpieczeństwa przez państwa UE na NATO nie jest zbyt ryzykow-
ne, jeśli założyć możliwość zaistnienia sytuacji zagrożenia, w której USA z ja-
kiegoś powodu nie będą mogły albo nie będą chciały przyjść Europie z pomo-
cą? Innym aspektem tego problemu jest np. także to, dlaczego USA mają być 
gwarantem bezpieczeństwa UE, czyli organizacji o bardzo podobnym poten-
cjale gospodarczym.

Wątpliwości co do przyszłej polityki USA i postrzegania NATO wzrosły 
po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Jego wypowie-
dzi spowodowały spadek poczucia pewności co do bezwarunkowego zaan-
gażowania USA w NATO. Przykładowo w styczniu 2017 roku w wywiadzie 
dla gazet „The Times” oraz „Bild” Donald Trump powiedział, że NATO jest 
„przestarzałe” (ang. obsolate), gdyż „zostało zaprojektowane wiele, wiele lat 
temu”, jego państwa członkowskie „nie płacą tyle, ile powinny” oraz dlatego, 
że „nie zajęło się terroryzmem” 27.

Optymalne rozwiązanie dla Polski to, pisząc obrazowo, jednoczesna „gra 
na wielu fortepianach”. Chodzi o to, aby ze względu na fundamentalne zna-
czenie dla każdego państwa bezpieczeństwa militarnego i uwarunkowania 
międzynarodowe nie „stawiać wszystkiego na jedną kartę” i nie zaniedbywać 
(albo zupełnie nie odrzucać) żadnej opcji wzmacniania bezpieczeństwa Polski, 
tzn. kompleksowo, systematycznie i racjonalnie wzmacniać własny potencjał 
obronny, dbać na miarę swoich możliwości o odpowiedni potencjał militar-
ny NATO, a jednocześnie aktywnie wzmacniać tożsamość UE w zakresie bez-
pieczeństwa i obrony – na wypadek, gdyby USA, z jakichś powodów, nie były 
w stanie lub nie mogły w razie potrzeby udzielić Europie odpowiedniej pomocy.

 26 J. Zając: NATO i UE w polskiej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku. W: Dylematy polityki za-
granicznej Polski na początku XXI wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice, 
Wydawnictwo UŚ, 2014, s. 442–444. Szerzej na ten temat zob. m.in. R. Zięba: Polityka zagraniczna 
Polski w strefie euroatlantyckiej. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2013.
 27 M. Gove, K. Diekmann: Full transcript of interview with Donald Trump. „The Times”, 16.01.2017, 
http://www.thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d 
[data dostępu: 23.01.2017].
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Polityka energetyczna i klimatyczna UE. Regulacje prawne przyjmowa-
ne na poziomie UE w zakresie sektora energetycznego oraz ochrony klima-
tu mają olbrzymi wpływ nie tylko na podmioty funkcjonujące bezpośrednio 
w tych sektorach, ale także na wszystkie inne przedsiębiorstwa oraz osoby 
fizyczne jako odbiorców energii. Liczba podmiotów bezpośrednio dotknię-
tych skutkami decyzji i działań w tym obszarze jest zatem w UE liczona w set-
kach milionów, a w Polsce – w dziesiątkach milionów z czego wynika bar-
dzo wysoka „wrażliwość polityczna” aktywności instytucji publicznych w tej 
dziedzinie.

Stopień skomplikowania uwarunkowań, w jakich Polska będzie musiała 
stawić czoła wyzwaniom w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej UE, 
oprócz tych specyficznych dla naszego państwa, potęgowana jest przez czyn-
niki i uwarunkowania zewnętrzne, na które i Polska, i UE ma wpływ bardzo 
ograniczony. Chodzi m.in. o koniunkturę gospodarczą w wymiarze globalnym 
i jej wpływ na wielkość globalnego popytu, zmiany na międzynarodowych ryn-
kach surowców i energii i zachowania największych podmiotów aktywnych 
na tych rynkach, dynamikę zmian klimatu i działania innych państw i organi-
zacji międzynarodowych z tym związanych, politykę innych państw mającą 
wpływ na sektor surowcowo-energetyczny, postęp technologiczny wpływa-
jący na energochłonność produkcji, efektywność wytwarzania, przesyłu i dys-
trybucji energii itp., odkrycia nowych złóż, postęp technologiczny wpływający 
na dostęp do tych złóż i możliwości ich eksploatacji, konflikty zbrojne i groź-
bę ich wybuchu w regionach istotnych z punktu widzenia wpływu na global-
ny rynek surowcowo-energetyczny.

Wszystko to tworzy niezwykle złożoną sieć interesów bardzo wielu pod-
miotów. Dlatego o ile w przypadku UGiW mamy do czynienia z relatywnie 
„prostym” dylematem: przystąpić do strefy euro lub nie, o tyle w odniesieniu 
do polityki energetycznej i klimatycznej sprawa jest znacznie bardziej zawiła. 
Najogólniej wyzwanie dotyczy tego, aby pogodzić polskie interesy (wynikają-
ce z uwarunkowań geograficznych, geologicznych, gospodarczych, politycz-
nych, społecznych itp.) z polityką całej UE w kwestii energetyki i klimatu. Jak 
się wydaje, najważniejsze i najtrudniejsze obecnie dylematy i wyzwania stoją-
ce przed Polską w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, zdefiniowane 
nieco bardziej konkretnie to:
 – zapewnienie środków finansowych na niezbędne (w związku ze zmiana-

mi popytu oraz wyłączaniem z eksploatacji elektrowni ze względu na wiek 
i zużycie czy konieczność poprawy efektywności) inwestycje w wytwa-
rzanie, przesył i dystrybucję energii, z jednoczesnym zapewnieniem „roz-
sądnych” cen dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, dla któ-
rych koszty energii mają często znaczący wpływ na ich konkurencyjność;

 – osiągnięcie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetyczne-
go (z czym wiążą się nowe inwestycje, dywersyfikacja źródeł zaopatrze-
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nia itp.) z utrzymaniem jak najniższych, ze względu na interesy odbior-
ców, cen energii;

 – zapewnienie środków finansowych na inwestycje w badania i rozwój no-
woczesnych, ekologicznych technologii energetycznych – tak, aby w przy-
szłości m.in. nie być skazanym na import tych technologii (jeśli przyjąć zało-
żenie, że pozyskiwanie energii z paliw kopalnych będzie musiało spadać 28 
– chociażby w konsekwencji działań UE mających na celu ochronę klimatu); 

 – odpowiedź na główny problem dotyczący górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce (z którego wytwarzane jest 90% energii 29): w jakim stopniu ana-
liza i ocena tego sektora powinna być dokonywana tylko na podstawie ra-
chunku ekonomicznego (ze wszystkimi tego konsekwencjami w przypadku 
jego nieefektywności ekonomicznej), a w jakim powinna uwzględniać także 
kwestię znaczenia węgla dla bezpieczeństwa energetycznego Polski (warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie wszystkie sektory w UE funkcjonują 
tylko na zasadach wolnorynkowych, bez jakiejkolwiek pomocy publicznej 
i ingerencji władz publicznych – jest tak np. z rolnictwem, w przypadku 
którego samowystarczalność i bezpieczeństwo zaopatrzenia w artykuły rol-
ne i spożywcze jest jednym z celów wspólnej polityki rolnej UE i argumen-
tów uzasadniających swoiste „wyjęcie” jej spod reguł wolnorynkowych) 30;

 – pogodzenie relatywnie wolnej redukcji udziału energii pochodzącej ze 
spalania węgla z wymogami polityki klimatycznej UE, czyli koniecznością 
ograniczenia emisji szkodliwych związków chemicznych (m.in. dwutlen-
ku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu, pyłów) ze względu na ich nega-
tywny wpływ na zdrowie ludzi, redukowaniem szkód i strat spowodowa-
nych eksploatacją podziemnych złóż;

 – ryzyko osłabienia bezpieczeństwa energetycznego Polski (przynajmniej 
w krótkim i średnim okresie), spowodowanego redukcją wytwarzania ener-

 28 Zob. np. Komisja Europejska: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania w zakresie energii do 
roku 2050. KOM(2011) 885 wersja ostateczna, Bruksela 15.12.2011, http://www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0885_/com_com(2011)0885_pl.pdf [data 
dostępu: 23.01.2017].
 29 International Energy Agency: Polityki energetyczne państw MAE: Polska 2011 Przegląd. Pa-
ris 2011, s. 20, https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/poland_idr_pl.pdf 
[data dostępu: 23.01.2017].
 30 Jakakolwiek odpowiedź na ten dylemat nasuwa inne pytania. Jeśli sektor górnictwa ma być 
oceniany przede wszystkim z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej, to czy możliwe jest 
trwałe utrzymanie jego konkurencyjności w sytuacji, gdy ze względów geologicznych i społecz-
nych wydajność jest znacznie niższa, a koszty wydobycia węgla kamiennego są wyższe niż wę-
gla wydobywanego w kopalniach odkrywkowych? Czy możliwe jest podniesienie tej wydajno-
ści i obniżenie kosztów? Jeśli natomiast przyjąć, że w ocenie efektywności sektora górniczego 
powinno się uwzględniać przede wszystkim jego znaczenie dla bezpieczeństwa energetyczne-
go, to w jaki sposób pogodzić jego ewentualne wspieranie ze strony władz publicznych z wy-
mogami wynikającymi z członkostwa w UE?
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gii z paliw kopalnych (węgla kamiennego i brunatnego) i koniecznością 
zwiększenia importu surowców energetycznych albo energii;

 – wypracowanie rozwiązań w ramach funkcjonującego w UE systemu pozwo-
leń na emisję dwutlenku węgla (będącego głównym instrumentem ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych); w odniesieniu do Polski, ze względu 
na dominujący udział energii produkowanej z węgla, najistotniejsze kwe-
stie to tempo redukcji pozwoleń na emisję (im wyższe, tym wyższe koszty 
dla przedsiębiorstw i zdominowanej przez węgiel energetyki), proporcje 
udziału pozwoleń na emisję dwutlenku węgla przydzielanych administra-
cyjnie (darmowych) do tych, które będą przedmiotem obrotu na rynku, kry-
teria przydziału darmowych uprawnień do emisji oraz wielkość funduszu 
przeznaczonego na modernizację sektora energetycznego i mechanizmy za-
rządzania nim (czyli możliwości wpływu Polski na jego funkcjonowanie);

 – kontynuacja programu budowy elektrowni jądrowej; decyzja w tej spra-
wie będzie mieć olbrzymie konsekwencje, m.in. finansowe (może oznaczać 
mniejsze możliwości finansowania inwestycji w elektrownie konwencjo-
nalne) dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wpłynie na ceny ener-
gii, na jej podaż i w konsekwencji na popyt na energię wytwarzaną z in-
nych surowców, na możliwości redukcji dwutlenku węgla i innych gazów 
i zanieczyszczeń itp.
Rozszerzanie Unii Europejskiej. Dylematem pod pewnym względem 

związanym z kwestią pogłębiania integracji w UE jest zagadnienie dalszego 
rozszerzania Unii. Aktualnie (luty 2017 roku) negocjacje dotyczące członko-
stwa w UE prowadzą Czarnogóra i Serbia. Rozpoczęte w 2005 roku negocja-
cje z Turcją są od kilku lat zamrożone. Islandia, która rozpoczęła negocjacje 
w 2010 roku, w 2013 roku rozmowy te zawiesiła, a w roku 2015 zwróciła się 
do UE z prośbą, aby nie uważać jej za państwo kandydujące. Status państwa 
kandydującego do UE mają Albania i Macedonia. Za potencjalne państwa kan-
dydujące do UE uważane są Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Z punktu widzenia państw członkowskich UE polityka rozszerzania oka-
zuje się jak dotąd najskuteczniejszym instrumentem polityki zewnętrznej UE 
(WE) i umacniania pokoju i bezpieczeństwa w Europie 31. Jest to szczególnie 
istotne dla tych państw UE, które bezpośrednio graniczą z potencjalnymi no-
wymi członkami Unii. Jak zauważa Christina J. Schneider, państwa te bardziej 
wspierają rozszerzenie niż kraje, które takich bezpośrednich granic nie mają 32. 
Jako że ewentualne przyjęcie do UE Ukrainy czy Białorusi jest sprawą bardzo 
odległą, rozszerzanie Unii w kontekście bezpośredniego sąsiedztwa dotyczy 

 31 A. Missiroli, G. Quille: European Security in Flux. In: The Future of Europe. Integration and En-
largement. Ed. F. Cameron. London–New York, Routledge, 2004, s. 127–128.
 32 Ch.J. Schneider: Conflict, Negotiation and European Union Enlargement. Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 2009, s. 42–44.
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Polski w relatywnie mniejszym stopniu. Ze względu na to, że chcąc przystą-
pić do UE, państwo kandydujące musi dostosować się do wymogów Unii, or-
ganizacja ta jest w stanie wymóc bardzo wiele reform, dostosowań w polityce 
wewnętrznej państw aspirujących. Przyjęcie nowych państw wiąże się także 
z ułatwieniami wymiany gospodarczej i jej wzrostu.

Z punktu widzenia Polski jednym z podstawowych czynników, które po-
winny mieć wpływ na stanowisko wobec przyjmowania nowych państw do 
UE, jest oddziaływanie rozszerzenia na zmiany w funkcjonowaniu UE. Przyj-
mowanie nowych państw może, bez towarzyszących im odpowiednich re-
form samej Unii, negatywnie wpływać na funkcjonowanie instytucji UE, tzn. 
na ich skuteczność czy tempo podejmowania decyzji, a także na funkcjonowa-
nie niektórych polityk UE. Przyjęcie do UE państw względnie ubogich może 
dla Polski oznaczać także m.in. mniejsze transfery finansowe. Bardzo istot-
ny może być wpływ rozszerzenia na pogłębienie integracji – jak się wskazu-
je, nowe państwa członkowskie mogą być politycznie zróżnicowane i mogą 
kwestionować dalsze pogłębianie procesu integracji 33. Jak do tej pory, w hi-
storii integracji w ramach UE (WE) każdemu rozszerzeniu towarzyszyły nie 
tylko konieczne dostosowania w zakresie funkcjonowania instytucji, ale także 
działania na rzecz pogłębienia integracji. Można chyba nawet postawić tezę, że 
perspektywy rozszerzenia UE (WE) wykorzystywane były jako swoisty pre-
tekst do tego, aby pogłębić integrację 34.

Jeśli przyjąć założenie, że w interesie Polski leży wzmacnianie wewnętrz-
ne UE oraz to, aby była organizacją jak najbardziej spójną, szybko podejmują-
cą decyzje, skuteczną, ewentualnemu przyjmowaniu nowych państw powin-
ny towarzyszyć odpowiednie reformy, mające na celu niedopuszczenie do 
tego, aby rozszerzenie skutkowało osłabieniem wewnętrznym UE. Jeśli nato-
miast uznać, że najbardziej pożądanym kształtem UE jest Unia będąca przede 
wszystkim strukturą integracji gospodarczej, z relatywnie słabymi instytucja-
mi ponadnarodowymi, ograniczonymi kompetencjami w innych sferach niż 
gospodarka – to rozszerzenie może być postrzegane jako jeden z instrumen-
tów takiego osłabiania UE. Należy jednak podkreślić, że niezwykle istotna jest 
polityka innych państw członkowskich. Osłabianie UE może bowiem wzmac-
niać tendencje do wskazanego przyspieszania różnicowania integracji, czyli 
pogłębiania integracji w węższym gronie państw.

Obecnie proces rozszerzenia UE, przede wszystkim ze względu na to, że 
przynajmniej w najbliższych latach nie będzie dotyczyć państw dużych i istot-
nych z punktu widzenia politycznego czy gospodarczego, nie wzbudza zbyt 

 33 S. Croft, J. Redmond, G. Wyn Rees, M. Weber: The Enlargement of Europe. Manchester–New 
York, Manchester University Press, 1999, s. 79.
 34 T. Kubin: Kontynuacja procesu rozszerzenia jako wyzwanie dla Unii Europejskiej. „Teka Komisji 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, nr 11/2, s. 75.
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wielkiego zainteresowania ani kontrowersji. Jak słusznie zauważa Dariusz 
Milczarek, w ogóle idea kontynuowania rozszerzenia UE na Wschód „budzi 
coraz większe wątpliwości”. Oprócz kryzysu na Ukrainie autor ten wskazu-
je, że przyczyniają się do tego także, szczególnie w Rumunii i Bułgarii, m.in. 
problemy z korupcją i zorganizowaną przestępczością, tendencje antydemo-
kratyczne i nacjonalistyczne na Węgrzech czy wzrost populizmu w życiu po-
litycznym w Polsce 35. Polityka rządu w Polsce po wyborach parlamentarnych 
w 2015 roku oraz relacje Polski z instytucjami UE (Komisją i Parlamentem Eu-
ropejskim) takie wątpliwości zapewne jeszcze wzmacniają.

Warto także zwrócić uwagę, że na mocy zmian zawartych w traktacie 
z Lizbony państwa członkowskie UE zobowiązały się do wzajemnej pomocy 
w przypadku agresji zbrojnej na terytorium jednego z nich (art. 42 ust. 7 TUE). 
Fakt ten powinien skutkować jeszcze większą ostrożnością w podejmowaniu 
decyzji o przyjmowaniu do UE nowych państw, których relacje z innymi pań-
stwami mogłyby oznaczać dla UE albo brak woli i/lub możliwości wywiąza-
nia się z tego zobowiązania, albo ryzyko wciągnięcia w jakiś konflikt zbrojny.

Polityka wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wynik 
przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku w Wielkiej Brytanii referendum, 
w którym większość głosujących opowiedziała się za wyjściem tego państwa 
z UE, zapoczątkował bezprecedensowy proces opuszczania UE (WE) przez 
państwo członkowskie. 29 marca 2017 roku ambasador Wielkiej Brytanii przy 
UE złożył Radzie Europejskiej notyfikację podpisaną przez premier Theresę 
May o zamiarze wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE 36.

Cele i możliwe ustępstwa stron (UE i jej państw członkowskich oraz Wiel-
kiej Brytanii) w negocjacjach o wyjściu z UE z oczywistych względów nie są 
upubliczniane przed ich formalnym rozpoczęciem. Samo wyjście Wielkiej Bry-
tanii z UE nie musi być przesądzone – po wynegocjowaniu traktatu można so-
bie wyobrazić np. zorganizowanie referendum, którego przedmiotem byłoby 
wyjście na warunkach zawartych w tym traktacie (analogicznie jak może to 
mieć miejsce w przypadku ratyfikacji traktatu akcesyjnego do UE).

Nie sposób oczywiście nawet wymienić w tym miejscu wszystkich istot-
nych dla UE, Polski i samej Wielkiej Brytanii aspektów związanych z ewentu-
alnym opuszczeniem UE przez to państwo. Należy jednak przyjąć, że Komi-
sja Europejska w imieniu UE będzie starała się negocjować „twardo” i dążyć 
do zachowania zasady symetrii praw i zobowiązań. Zbyt korzystne warun-
ki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, tzn. przykładowo pełny dostęp do wspól-

 35 D. Milczarek: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty, perspektywy. „Stu-
dia Europejskie” 2014, nr 1(69), s. 10.
 36 European Commission: Statement by the European Council (Art. 50) on the UK notification. State-
ment/17/793, Brussels 29 March 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-793_
en.htm?locale=en [data dostępu: 29.03.2017].
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nego rynku Unii, przy jednoczesnym braku konieczności podporządkowania 
się prawu UE, swobodzie w ograniczaniu dostępu do rynku brytyjskiego dla 
siły roboczej z państw UE czy niezbyt wysokich wpłatach do budżetu UE, mo-
głyby bowiem stanowić swoistą „zachętę” dla ewentualnych „naśladowców” 
i zagrożenie dla procesu integracyjnego.

Dla Polski wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznaczałoby bardzo silne osłabie-
nie grupy państw UE spoza głównego nurtu integracji, czyli nienależących do 
strefy euro. Powinno być to uwzględniane w polityce Polski wobec członko-
stwa w unii walutowej UE. Wielka Brytania poza UE oznacza także najpraw-
dopodobniej konieczność rewizji wieloletnich ram finansowych UE na lata 
2014–2020, co w praktyce oznaczałoby zapewne m.in. redukcję środków fi-
nansowych zaplanowanych dla Polski. Wysokości tej redukcji nie sposób dzi-
siaj precyzyjnie podać – zależy to przede wszystkim od daty opuszczenia UE 
przez Wielką Brytanię i od tego, jakie byłyby warunki ewentualnego dostępu 
Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku Unii. Biorąc pod uwagę wymienione 
względy, w interesie Polski leży dążenie do tego, aby Wielka Brytania opuści-
ła UE jak najpóźniej albo, dzięki wskazanemu możliwemu referendum doty-
czącego wyjścia z UE, pozostała w tej organizacji.

Inna bardzo istotna i złożona sprawa to warunki dostępu do rynku pracy 
w Wielkiej Brytanii dla Polaków. Jej skomplikowanie potęguje to, że z jednej 
strony, interesy w tej sferze pracowników i przedsiębiorców brytyjskich (szcze-
gólnie zatrudniających imigrantów z UE) bardzo często mogą być sprzeczne. 
Z drugiej strony, dążenie do zagwarantowania jak najpełniejszych praw do-
stępu do brytyjskiego rynku pracy dla Polaków może być uznane za korzyst-
ne dla bezpośrednio zainteresowanych pracą w tym państwie. Jednocześnie 
może to być inaczej postrzegane w kontekście sytuacji demograficznej w Pol-
sce czy też z perspektywy polskich przedsiębiorców.

Podsumowanie

Przedstawiona lista dylematów i wyzwań, w obliczu których Polska stoi 
aktualnie lub stanie w najbliższych latach, oczywiście nie jest ani wyczerpują-
ca, ani zamknięta. Zapewne już teraz można wskazać jeszcze inne kwestie do-
tyczące funkcjonowania UE, w odniesieniu do których Polska będzie musiała 
podjąć bardzo ważne decyzje. Wydaje się jednak, że wskazane sprawy nale-
żą do tych, które mają fundamentalne znaczenie dla UE i, przede wszystkim, 
dla Polski w UE. Dynamika wydarzeń i procesów może sprawić, że w nieod-
ległej przyszłości pojawią się także nowe problemy o bardzo dużym znacze-
niu dla UE oraz dla pozycji i miejsca Polski w tej organizacji.

Konieczność podjęcia decyzji w odniesieniu do przynajmniej niektórych 
albo nawet wszystkich wskazanych zagadnień stoi nie tylko przed Polską, ale 
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także przed innymi państwami członkowskimi UE. Warto jednak podkreślić, 
że przypadek każdego z nich jest specyficzny i wyjątkowy, tzn. dla każdego 
z tych państw lista ta jest inna i/lub uwarunkowania i konsekwencje podjętych 
decyzji są i będą inne. Dlatego należy pamiętać, że obserwacja i analiza skut-
ków tych decyzji dla tych innych państw oraz ewentualne ich naśladowanie 
mają ograniczoną użyteczność.

Zapewne w przypadku niektórych ze wskazanych wyzwań i dylematów 
Polska będzie mogła odsuwać decyzje w czasie. Nierzadko taktyka sprowa-
dzająca się w istocie do słów „czekać i obserwować” jest uzasadniona – zwłasz-
cza wtedy, gdy w danym momencie nie ma konieczności podejmowania de-
cyzji. Odsunięcie podjęcia decyzji w czasie może pozwolić na zgromadzenie 
większej wiedzy, informacji i dzięki temu decyzja podjęta zostanie na podsta-
wie możliwie największej ilości przesłanek, danych itp., będzie zatem możli-
wie najbardziej racjonalna. Czasami rozwój wydarzeń może spowodować, że 
dany dylemat i konieczność podjęcia decyzji w danej sprawie zmieni się, straci 
na znaczeniu, zniknie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że sytuacja, w któ-
rej problemy niejako „same się rozwiązują”, jest relatywnie rzadka. Dlatego 
konieczne jest, aby podmioty/osoby podejmujące tego rodzaju decyzje były 
przygotowane do ich podjęcia możliwie jak najlepiej. To znaczy, po pierwsze, 
aby miały świadomość istnienia problemu, jego wagi i znaczenia oraz warian-
tów możliwych decyzji. Po drugie, aby miały możliwie najszerszą wiedzę do-
tyczącą uwarunkowań i potencjalnych konsekwencji podejmowanych decyzji, 
czyli aby podjęta decyzja oparta była na jak najbardziej racjonalnych przesłan-
kach. Po trzecie, aby dzięki tej wiedzy potrafiły wybrać optymalny moment 
jej podjęcia.
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Streszczenie: Konsekwencją członkostwa Polski w UE jest m.in. konieczność prowa-
dzenia polityki w tej organizacji optymalnej z punktu widzenia jej interesów. Chodzi 
o identyfikowanie potencjalnych korzyści, wyzwań czy zagrożeń, dokonywanie wy-
borów i podejmowanie decyzji, formułowanie celów oraz dobór narzędzi ich realiza-
cji. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych dylematów i wyzwań, 
w obliczu których stoi Polska jako państwo członkowskie UE w drugiej dekadzie XXI 
wieku. Dotyczą one następujących problemów: członkostwa w strefie euro, zróżnico-
wania integracji w UE, dalszego pogłębiania integracji w tej organizacji oraz jej mode-
lu, rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony UE, polityki energetycznej i klimatycznej, 
przyjmowania nowych państw do UE oraz wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii. Zaryso-
wano w tych dziedzinach niektóre uwarunkowania i warianty decyzji, przed którymi 
stoi Polska jako państwo członkowskie UE.

Słowa klucze: Polska w Unii Europejskiej, polityka Polski w Unii Europejskiej, Unia 
Europejska
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Challenges and Dilemmas of Poland’s Politics 
in the European Union in the Second Decade of the 21st Century

Abstract: One of the consequences of Poland’s membership in EU is the necessity to 
pursue politics, within the union, which is optimal for EU’s interest. This involves, 
among other things, identifying potential gains, challenges or threats, making choices 
and decisions, formulating goals and selecting tools to achieve them. This article is an 
attempt at indentifying major dilemmas and challenges facing Poland as a EU mem-
ber country in the second decade of the 21st century. They pertain to the following is-
sues: membership in the eurozone, diversification of integration in EU, further deep-
ening of integration within the organization and of its model, development of EU’s 
safety and defence policy, energy and climate policy, accepting new members and the 
exit of Great Britain from the union. The author outlines some conditions and options 
that Poland has to take into consideration as a EU member country.

Key words: Poland in European Union, Poland’s policy in European Union, Europe-
an Union
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