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Paweł wieczorek

Zmiany instytucjonalno-prawne są na-
stępstwem poszukiwania sposobu unik-
nięcia nawrotu kryzysu finansowego, jaki 

wybuchł w 2008 r., stawiając kilka państw 
członkowskich wobec realnej groźby ban-
kructwa, a jednocześnie uwidoczniając 
słabości mechanizmów zarządzania na 
szczeblu wspólnotowym. Poszerzona do 

Państwo 
i społeczeństwo

Miejsce Polski w zmieniającej się 
Unii Europejskiej

Proces integracji krajów UE

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Polska stanęła 
wobec nowych możliwości budowania pozycji politycznej w Europie, aby 
w większym niż dotąd stopniu odpowiadała ona potencjałowi gospodar-
czemu i demograficznemu oraz aspiracjom Polaków, a także zapewniała 
faktyczny wpływ na bieg spraw w Unii. Nie ulega wątpliwości, że w efek-
cie włączenia się naszego kraju w proces integracji europejskiej, przy jedno-
czesnym nawiązaniu bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, wzmocnił 
się status międzynarodowy Polski, jej podmiotowość i szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo. Otwarte pozostaje jednak pytanie, na ile nasze dokonania 
w tym zakresie są trwałe, zwłaszcza w świetle zachodzących w UE zmian 
instytucjonalno-prawnych.
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28 państw Unia – z uwagi na dużą liczbę 
podmiotów uczestniczących w procesie de-
cyzyjnym oraz różnice interesów poszcze-
gólnych państw – okazała się po prostu nie-
zdolna do szybkiego reagowania na wyzwa-
nia, wobec których strefa euro oraz cała UE 
stanęła w związku z kryzysem. W tej sytu-
acji odpowiedzialność za wypracowanie roz-
wiązań wzmacniających odporność strefy 
euro na zaburzenia w gospodarce światowej 
wzięły na siebie najsilniejsze państwa Unii, 
w tym przede wszystkim Niemcy, sięgając 
w miarę potrzeby po instrumenty współ-
pracy międzyrządowej, słabo zakotwiczone 
w porządku prawnym UE. Spowodowało 
to uruchomienie procesu zmian struktural-
nych w Unii, polegających zwłaszcza na po-
stępującej autonomizacji strefy euro i przej-
mowaniu przez głównych jej członków roli 
centrum decyzyjnego integracji europejskiej, 
kosztem osłabienia rangi instytucji wspól-
notowych (komisja Europejska, Parlament 
Europejski). Następstwem tego będzie po-
głębianie się zróżnicowania wewnętrznego 
Unii, co stawia takie państwa, jak Polska 
wobec dylematów związanych z określe-
niem swojego miejsca w „Europie różnych 
prędkości”. 

artykuł stanowi przyczynek do próby 
określenia, co Polska dotychczas zdoła-
ła osiągnąć na płaszczyźnie politycznej  
w ramach Unii, a także przed jakimi 
wyzwaniami wkrótce stanie w związku 
z kształtowaniem się nowej struktury in-
stytucjonalno-prawnej Unii. 

Pomocna w tym względzie będzie od-
powiedź na następujące pytania, wyzna-
czające szczegółowe ramy tematyczne  
artykułu:
•	jak silną pozycję polityczną Polska zdoła-

ła wypracować w UE i czy – mimo krót-
kiego stażu członkowskiego – może być 
uważana za jednego z liczących się gra-
czy na europejskiej scenie politycznej, 
mającego realny wpływ na zapadające na 
szczeblu wspólnotowym decyzje doty-
czące kształtu unijnej polityki oraz kie-
runków zmian strukturalnych w Unii; 

•	jakie	czynniki	będą	decydowały	w naj-
większym stopniu o kształcie rodzą-
cej się nowej struktury instytucjonal-
nej Unii, powstającej na bazie pogłębia-
jącej się współpracy państw strefy euro 
tworzących coraz wyraźniej widoczne 
centrum integracji europejskiej; 

•	czy	obecna	strategia	Polski	pozostawania	
poza strefą euro, przy jednoczesnym dąże-
niu do utrzymania się w głównym nurcie wy-
darzeń w UE, może być skuteczna w dłuż-
szej perspektywie, a jeżeli nie, to czy Pol-
ska może sobie zapewnić satysfakcjonujące 
miejsce w centrum decyzyjnym UE w inny 
sposób niż przez przyjęcie euro i stanie się 
w ten sposób rzeczywistym członkiem unii 
gospodarczej i walutowej1.

Dotychczasowa  
pozycja polityczna Polski w UE
Polska od samego początku negocjacji 
dotyczących stowarzyszenia z UE2 miała 

1	 Polska	od	momentu	przystąpienia	do	UE	uczestniczy	w	unii	gospodarczej	i	walutowej	na	prawach	pań-
stwa	objętego	tzw.	derogacją.	Status	ten	oznacza,	że	do	czasu	przyjęcia	wspólnej	waluty	Polska	zacho-
wuje	autonomię	w	zakresie	kształtowania	polityki	pieniężnej	i	kursowej,	ale	jednocześnie	nie	ma	wpływu	
na	decyzje	Europejskiego	Banku	Centralnego	(EBC)	dotyczące	polityki	pieniężnej	w	strefie	euro.

2	 Sfinalizowanych	podpisaniem	w	grudniu	1991	r.	Układu	europejskiego.
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– w porównaniu z innymi krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej, które również 
ubiegały się o członkostwo – specjalną po-
zycję. Wynikało to z tego, że rozszerze-
nie UE o dużą grupę państw tego regionu  
bez udziału Polski – kraju położonego 
w centralnej części kontynentu, o naj-
większym wśród kandydatów potencjale  
ekonomicznym i ludnościowym – było-
by po prostu pozbawione sensu z geopo-
litycznego oraz gospodarczego punktu wi-
dzenia3. 

Siłą rzeczy Polska stała się też głównym 
beneficjentem pomocy przedakcesyjnej 
(programy PHarE, SaParD i ISPa), 
a następnie unijnych funduszy na polity-
kę spójności. 

Priorytety Polski w początkowej fazie 
członkostwa w UE wynikały ze specyfiki 
nowego kraju członkowskiego, znajdują-
cego się w dodatku w procesie głębokich  
zmian systemowych i znacznie ustępujące-
go krajom „starej” Unii pod względem po-
ziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Dlatego najważniejszym zadaniem w tym 
okresie była sprawna adaptacja Polski do 
funkcjonowania w charakterze państwa 

członkowskiego, aby szybko i w szerokim 
zakresie można było wykorzystać szanse 
oraz korzyści wynika jące z integracji z UE.

Z czasem Polska nauczyła się działać 
w ramach obowiązujących w instytucjach 
europejskich procedur i zwyczajów, coraz 
skuteczniej zabiegając w Brukseli o ważne 
dla kraju sprawy4,w czym pomagają dobre 
relacje z Niemcami5. 

Dzięki umiejętnemu łączeniu inicjatyw 
promujących interesy narodowe z anga-
żowaniem się w przedsięwzięcia o wy-
miarze wspólnotowym, Polska – jak to 
w 2013 r. stwierdził José Manuel Barroso, 
ówczesny przewodniczący komisji 
Europejskiej – „z nowego państwa człon-
kowskiego zmieniła się w kluczowego gra-
cza UE, który kształtuje decyzje na po-
ziomie europejskim”6. Nawet jeśli wy-
powiedź ta zawiera pewną dozę kurtu-
azji, to jednak potwierdza fakt istotnego 
zwiększenia zdolności Polski do oddzia-
ływania na przebieg procesów decyzyj-
nych w Unii. Inną sprawą jest, że możliwo-
ści, jakie Polska uzyskała w tym zakresie  
prawdopodobnie są przez wielu Polaków 
słabo uświadamiane7. 

3	 D.	Materniak:	Polska w UE: konsekwentnie w górę,	<www.psz.pl>,	dostęp	od	13.02.2013	r.
4	 Za	największy	dotychczas	sukces	Polski	w	UE	powszechnie	uznaje	się	uzyskanie	wsparcia	strukturalne-

go	w	ramach	polityki	spójności	na	lata	2014–2020	na	poziomie	około	106	mld	euro	(w	cenach	z	2011	r.),	
gwarantującym,	że	przynajmniej	do	2020	r.	Polska	pozostanie	największym	beneficjentem	budżetu	UE.	
Jednocześnie,	w	miarę	potrzeby,	Polska	potrafiła	również	mobilizować	swoje	zaplecze	polityczne	w	celu	
zablokowania	niektórych	niekorzystnych	z	polskiego	punktu	widzenia	inicjatyw	legislacyjnych,	np.	doty-
czących	obostrzenia	warunków	wydobywania	gazu	łupkowego	w	Europie,	co	mogło	zagrozić	planom	eks-
ploatacji	krajowych	zasobów	tego	gazu.

5	 B.	Nowak:	Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań. Refleksje po prezydencji Polski w Radzie UE,	Centrum	
Stosunków	Międzynarodowych,	„Raporty	i	Analizy”	nr	2/2012,	s.	5.

6	 Wypowiedź	J.	M.	Barroso	z	11.07.2013	r.	podczas	pobytu	w	Polsce	w	związku	z	udziałem	w	debatach	
pt.	Nowa narracja dla Europy oraz Dialog obywatelski i przyszłość Unii Europejskiej,	przytoczona	na	witry-
nie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 

	 <http://ec.europa.eu	/polska/news/130711_barroso_tusk_	pl.htm>.
7	 Zwraca	na	to	uwagę	Adam	Daniel	Rotfeld,	były	minister	spraw	zagranicznych,	w	wypowiedzi	dla	„Poran-

ka	Radia	TOK	FM”	27.06.2014	r.
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Z dniem 1 grudnia 2014 r. funkcję prze-
wodniczącego rady Europejskiej8 na dwu-
ipółletnią kadencję objął były polski pre-
mier Donald tusk. to, że właśnie Polak 
zastąpił Hermana Van rompuya, kierują-
cego poprzednio pracami rady – a jest to 
stanowisko, o które kilka państw człon-
kowskich starało się od dawna – świad-
czy o mocnym usadowieniu Polski w cen-
trum Unii9. 

Wybór ten oczywiście nie byłby moż-
liwy, gdyby Polska wcześniej nie zyska-
ła w UE reputacji kraju proeuropejskie-
go, stabilnego i przewidywalnego po-
litycznie oraz dysponującego sprawną  
gospodarką. 

Sprzyjały temu zwłaszcza10:
•	Łagodne przejście polskiej gospodar-

ki przez globalny kryzys finansowy 
z zachowaniem przez cały czas zdol-
ności do wzrostu, co prawda w okre-
sie 2012–2014 mocno spowolnionego, 

ale z możliwością utrzymania dynami-
ki produktu krajowego brutto (PkB) 
w latach 2015–2016 na poziomie od-
powiednio 3%  i  3,3%11. W  konse-
kwencji skumulowany przyrost PkB 
w okresie 2008–2013 wyniósł w Pol-
sce 20,1%, podczas gdy w drugiej pod 
tym względem Słowacji tylko 11,1%, 
zaś cała gospodarka Unii Europejskiej  
skurczyła się we wspomnianym czasie 
o 0,9%12.

•	Duża zdolność koalicyjna oraz umiejęt-
ność gry zespołowej. Wraz z rosnącym 
doświadczeniem we współpracy z inny-
mi państwami członkowskimi, Polska 
coraz szerzej angażowała się w budowa-
nie koalicji na rzecz poparcia bądź sprze-
ciwu wobec różnych inicjatyw, w zależ-
ności od tego, czy byłyby one korzystne,  
czy niekorzystne z polskiego punk-
tu widzenia13. Ważnym atutem Polski 
jako potencjalnego koalicjanta była pula 

8	 Do	najważniejszych	zadań	przewodniczącego	należy	przygotowywanie	posiedzeń	Rady	i	kierowanie	jej	
pracami,	a	także	poszukiwanie	możliwości	osiągnięcia	konsensusu	w	kwestiach	będących	przedmiotem	
procedury	decyzyjnej	UE.	Polityczny	styl	przywództwa	nowego	przewodniczącego	Rady	i	rola,	jaką	bę-
dzie	chciał	 i	mógł	odgrywać	w	procesie	decyzyjnym	Unii	 jest	sprawą	otwartą.	D.	Tusk	nie	musi	w	tym	
względzie	powielać	modelu	przywództwa	praktykowanego	przez	H.V.	Rompuya.

9	 Zob.	wypowiedź	Romana	Kuźniara,	doradcy	prezydenta	ds.	międzynarodowych,	na	antenie	TVP	Info	1.06.2014	r.
		 Zwolennicy	reprezentowanej	przez	D.	Tuska	opcji	politycznej	dość	powszechnie	odczytali	wybór	polskie-

go	premiera	 jako	docenienie	zmieniającej	się	roli	Polski	w	UE,	a	także	 jako	osobisty	sukces	D.	Tuska.	 
Polityczni	oponenci	gratulowali	nominacji,	choć	jednocześnie	zarzucali	premierowi	ucieczkę	od	realnych	
wyzwań	na	arenie	krajowej	 i	 bagatelizowali	 jego	kompetencje	na	stanowisku	przewodniczącego	Rady	 
Europejskiej.	Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej – społeczne reakcje i oczekiwania,	Cen-
trum	Badania	Opinii	Społecznej	(CBOS),	Raport	nr	139/2014,	Warszawa,	październik	2014,	s.	1.

10 Polska 10 lat w Unii. Raport,	Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych,	Warszawa	2014,	s.	22-23.
11 Raport o inflacji. Listopad 2014,	NBP,	Warszawa	2014,	s.	84.
12	 Dane	zaczerpnięte	z	portalu	<www.premier.gov.pl>,	dostęp	od	24.09.2014	r.
13	 Najlepszym	tego	przykładem	było	doprowadzenie	do	powstania	Grupy	Przyjaciół	Polityki	Spójności,	sku-

piającej	15	państw	zabiegających	o	utrzymanie	bądź	zwiększenie	roli	polityki	spójności	w	wieloletnich	 
ramach	finansowych	UE	na	lata	2014–2020.	Polsce	udało	się	przekonać	przywódców	tych	państw,	że	za-
miast	rywalizować	ze	sobą	o	środki	wsparcia	strukturalnego,	należy	wspólnie	zabiegać	o	to,	aby	pula	fun-
duszy	na	ten	cel	była	jak	największa.	Niewątpliwym	sukcesem	Polski	było	utrzymanie	całości	Grupy	do	
ostatniego	etapu	negocjacji	nad	kształtem	ram	finansowych	UE,	co	przy	tak	dużej	liczbie	państw	oraz	tak	
wrażliwym	przedmiocie	negocjacji	stanowiło	trudne	zadanie.
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27 głosów w radzie Europejskiej, który-
mi Polska zgodnie z traktatem nicejskim 
dysponowała do momentu zmiany sys-
temu podejmowania decyzji w radzie 
Europejskiej, co nastąpiło 1 listopada 
2014 r. W tym czasie Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania i Włochy miały tylko 
po dwa głosy więcej niż Polska.

•	Duże poparcie społeczne dla obecności 
Polski w Unii, utrzymujące się według 
CBOS od 2006 r. na poziomie powyżej 
80%, z przejściowym wahnięciem w dół 
wiosną 2013 r., kiedy – w następstwie 
spowolnienia polskiej gospodarki w ślad 
za przeciągającym się światowym kry-
zysem finansowym oraz recesją w stre-
fie euro – odsetek zwolenników udziału 
Polski w UE czasowo zmniejszył się do 
72-73%. W 2014 r. poparcie dla człon-
kostwa Polski w Unii ponownie prze-
kroczyło 80%, osiągając w okresie wrze-
sień-październik 2014 r. pułap 84-85%14.

•	Sprawne kierowanie pracami rady UE 
w czasie przewodnictwa Polski (lipiec 
– grudzień 2011 r.), które przypadło na 
okres finalizowania reformy ustrojowej 
w UE, wprowadzonej na mocy traktatu 
z lizbony, a także gorączkowego poszu-
kiwania przez państwa strefy euro spo-
sobu przezwyciężenia kryzysu finanso-
wego oraz zagwarantowania stabilno-
ści finansowej Unii. Polska, pozostając 
poza strefą euro, mogła jedynie w bar-
dzo ograniczonym stopniu brać udział 

w działaniach mających na celu sanację 
oraz skonsolidowanie obszaru wspólnej 
waluty. Mimo tych formalnych trudno-
ści, Polska znalazła ważne dla perspek-
tyw rozwojowych UE pole aktywno-
ści w ramach prezydencji, koncentrując  
się na sprawach służących wspieraniu 
wzrostu gospodarczego w Europie15. 
W powszechnej opinii, Polska w trak-
cie swego przewodniczenia potwierdzi-
ła umiejętność współpracy z głównymi 
państwami członkowskimi oraz instytu-
cjami europejskimi, wykazując proeu-
ropejskie nastawienie i profesjonalizm. 
Nie ulega wątpliwości, że nasz kraj 

w stosunkowo krótkim czasie dopra-
cował się znaczącej pozycji politycz-
nej w Unii Europejskiej, co jednak nie 
oznacza, że jest w stanie w każdej istot-
nej dla Polski sprawie przeforsować 
swój punkt widzenia, a już na pewno 
nie ma możliwości powstrzymania dłu-
gofalowych zmian w formule integracji  
europejskiej, których najważniejszym wy-
znacznikiem jest postępująca emancypa-
cja strefy euro oraz wzrost rangi współpra-
cy międzyrządowej z dominującą pozycją 
Niemiec, przy jednoczesnym osłabieniu 
roli instytucji wspólnotowych. 

Do poważnych niepowodzeń, jakich 
Polska doświadczyła w dotychczasowym 
okresie członkostwa należy zaliczyć:
•	Nieudaną próbę niedopuszczenia do 

ustalonej w 2007 r. zmiany sposobu  

14 Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro,	CBOS,	Raport	nr	151/2014,	Warszawa,	listopad	
2014,	s.	3.

15	 B.	Nowak:	Ostatnia prezydencja…	op.	cit.,	s.	11.	W	sumie,	za	największy	sukces	polskiego	przewodnic-
twa	uważa	się	przyjęcie	 zestawu	aktów	prawnych	mających	na	celu	wzmocnienie	koordynacji	 polityki	 
gospodarczej	w	UE	(sześciopak),	osiągnięcie	porozumienia	w	sprawie	jednolitego	systemu	ochrony	pa-
tentowej	oraz	doprowadzenie	do	przyjęcia	budżetu	Unii	na	2012	r.
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podejmowania decyzji w radzie Euro-
pejskiej, polegającej na odejściu od sys-
temu opartego na traktacie nicejskim na 
rzecz nowej formuły głosowania, okre-
ślonej w traktacie lizbońskim, co będzie 
skutkować względnym osłabieniem siły 
głosu Polski w radzie16.

•	Wyrażenie zgody podczas posiedzenia 
rady Europejskiej w marcu 2007 r. na 
wiążący charakter celów UE w zakre-
sie redukcji emisji dwutlenku węgla 
(CO2) do 2020 r., które następnie stały 
się podstawą dalszych ambitnych pro-
jektów Unii w sferze polityki klima-
tycznej, w tym propozycji komisji Eu-
ropejskiej zakładającej obniżenie ilości 
CO2 wyrzucanej do atmosfery o 40% do 
2030 r. realizacja tych zamierzeń w wa-
runkach polskiej energetyki, bazującej 

w dużym stopniu na wysokoemisyjnym 
węglu, z pewnością okazałaby się bardzo 
kosztowna i najprawdopodobniej spo-
wodowałaby wzrost cen energii (nawet 
o 80%) oraz obniżenie konkurencyjno-
ści polskiej gospodarki. Na szczycie UE 
w październiku 2014 r. uzgodniono nowe 
ramy polityki klimatyczno-energetycz-
nej Unii do roku 2030, zgodnie z który-
mi UE ograniczy emisję CO2 o 40%, jak 
zaproponowała komisja Europejska, ale 
jednocześnie państwa mniej zamożne 
– w tym Polska – objęte zostaną wspar-
ciem obniżającym koszty modernizacji 
sektora energetycznego17.

•	Niewykorzystanie w pełni przypadają-
cej Polsce puli stanowisk w instytucjach 
europejskich, w tym zwłaszcza średnie-
go szczebla w komisji Europejskiej18. 

16	 Polska,	 krytykując	 akceptowany	przez	większość	 państw	UE	mechanizm	podejmowania	 decyzji	 przez	
Radę	Europejską,	oparty	na	zasadzie	podwójnej	większości,	zaproponowała	na	szczycie	Unii	w	czerw-
cu	2007	r.	zastosowanie	metody	„pierwiastka	kwadratowego”,	polegającej	na	uzależnieniu	liczby	głosów	
w	Radzie	od	pierwiastka	z	liczby	ludności	poszczególnych	krajów.	Polska	chciała	w	ten	sposób	osłabić	
siłę	głosu	pozostałych	dużych	państw	UE,	przy	niewielkim	tylko	wzmocnieniu	własnej	pozycji.	Propozycja	
„pierwiastka	kwadratowego”	ostatecznie	nie	została	przyjęta.	Niejako	w	zamian	Rada	Europejska	zgodzi-
ła	się	na	tzw.	kompromis	z	Joaniny	–	możliwość	wstrzymania,	na	wniosek	państw	niezadowolonych	z	wy-
ników	głosowania,	realizacji	decyzji	podjętych	przez	Radę	do	czasu	znalezienia	rozwiązania	uwzględniają-
cego	zgłoszone	zastrzeżenia.	Osiągnięcie	porozumienia	powinno	nastąpić	w	„rozsądnym	terminie”.	Kom-
promis	z	Joaniny	nie	ma	w	praktyce	politycznej	UE	większego	znaczenia.

17 Kraje o poziomie realnego PKB per capita	stanowiącego	poniżej	60%	średniej	unijnej	uzyskały:	a)	prawo	prze-
kazywania	do	2030	r.	elektrowniom	darmowych	pozwoleń	na	emisję	CO2	(według	wyliczeń	ekspertów	rzą-
dowych,	rynkowa	wartość	tych	uprawnień	w	przypadku	polskiej	energetyki	wyniesie	łącznie	ok.	31	mld	zł);	 
b)	wsparcie	finansowe	ze	specjalnej	rezerwy	utworzonej	z	2%	pozwoleń	na	emisję	CO2,	wynoszące	w	przy-
padku	Polski	ok.	7,5	mld	zł,	a	także	c)	dodatkowe	pozwolenia	na	emisję	CO2.	Dzięki	temu	Polska	będzie	mogła	
redukować	emisję	CO2	w	dotychczasowym	tempie	1,74%	rocznie	(w	porównaniu	do	2,2%	w	przypadku	krajów	
niekorzystających	ze	wsparcia),	co	powinno	zapobiec	dużemu	wzrostowi	cen	energii	elektrycznej.	W	sumie	
Polska	nie	wzięła	na	siebie	nowych	obciążeń	dotyczących	redukcji	CO2,	zobowiązała	się	natomiast	do	unowo-
cześnienia	starych	elektrowni	węglowych.	Nie	wyklucza	to	jednak	możliwości	dalszego	wykorzystywania	wę-
gla	jako	nośnika	energii.	Zgodnie	z	tzw.	klauzulą	rewizyjną,	ewentualne	zmiany	zasadniczych	elementów	po-
rozumienia	z	października	2014	r.	(np.	w	zakresie	przyznanych	Polsce	kompensat)	muszą	być	zaaprobowane	
przez	Radę	Europejska,	a	więc	także	przez	Polskę.	Konkluzje Rady Europejskiej (23 i 24 października 2014 r.) 
w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030,	SN	79/14,	Bruksela,	23.10.2014.	Wywiad	
z	Rafałem	Trzaskowskim,	sekretarzem	stanu	ds.	europejskich	w	MSZ,	dla	„Gazety	Wyborczej”	z	27.10.2014	r.

18 Zgodnie	z	danymi	MSZ,	w	końcu	grudnia	2013	r.	w	instytucjach	i	agencjach	UE	pracowało	ogółem	2679	Po-
laków,	z	czego	1440	w	Komisji	Europejskiej.	Informacja na temat zatrudnienia polskich obywateli w instytu-
cjach i agencjach UE w 2013 r.,	Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych,	Warszawa,	30.12.2013	r.,	s.	1	i	11.
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W przyszłości może to osłabić możli-
wości oddziaływania Polski na komi-
sję od wewnątrz.

•	Mniejsze od spodziewanych efekty po-
dejmowanych przez Polskę prób wypra-
cowania modelu ścisłej współpracy środ-
kowo- i wschodnioeuropejskich państw 
UE – wzorem współpracy państw Bene-
luksu czy państw skandynawskich – ze 
szczególną rolą w tym względzie Grupy 
Wyszehradzkiej. W rezultacie państwa 
Europy Środkowej i Wschodniej mają 
trudności z ustaleniem wspólnego sta-
nowiska w kwestiach strategicznych, 
co było widoczne w takich sprawach, 
jak: wojna w Gruzji w 2008 r., instala-
cja w Europie amerykańskiego systemu 
obrony antyrakietowej, reakcja na kry-
zys finansowy19, a obecnie konflikt na 
Ukrainie20.

•	Nieuzyskanie poparcia dla proponowa-
nej przez Polskę idei unii energetycznej, 
zakładającej między innymi powoła-
nie jednej europejskiej instytucji, która 

kupowałaby gaz dla wszystkich państw 
członkowskich po takiej samej cenie. 
W konkluzjach szczytu UE w czerw-
cu 2014 r. nie wspomina się w ogóle 
o wspólnych zakupach gazu przez spe-
cjalnie utworzoną w tym celu agen-
cję, łączy się natomiast politykę ener-
getyczną z bardzo ambitnymi celami 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. 
Z punktu widzenia Polski, utrzymanie 
takiego iunctim jest rozwiązaniem nie-
korzystnym.

•	kłopoty z terminową implementacją 
prawa unijnego. Chociaż od 2013 r. proces 
wdrażania w Polsce przepisów wspólno-
towych nieco się poprawił21, nie zmienia 
to faktu, że nasz kraj zajmuje dopiero 
23 miejsce w rankingu pokazującym 
zaawansowanie państw w transpozy-
cji acquis communautaire22. Szczegól-
nie opornie przebiega wdrażanie aktów 
prawnych, które wymagają największych 
nakładów finansowych oraz budzą kon-
trowersje społeczne.

19	 Słowacja	oraz	kraje	bałtyckie	uznały,	że	najlepszą	reakcją	na	światowy	kryzys	finansowy	będzie	przystą-
pienie	do	strefy	euro,	Polska	i	Węgry	zdecydowały	się	nie	przyspieszać	biegu	spraw	w	tej	kwestii,	z	kolei	 
Czechy	liczą	przede	wszystkim	na	siłę	gospodarki	niemieckiej	jako	koła	napędowego	własnego	rozwo-
ju.	M.	Cichocki:	Rola państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej,	Ośrodek	Myśli	Politycznej,	czerwiec	
2014	r.,	s.	3.

20	 Czechy,	Słowacja	i	Węgry	definiują	swoje	relacje	z	Rosją	głównie	przez	pryzmat	współpracy	gospodar-
czej	(w	tym	zwłaszcza	w	dziedzinie	energetyki)	i	dlatego	z	dużą	ostrożnością	podchodzą	do	sprawy	sank-
cji	wobec	Moskwy,	natomiast	Polska	oraz	kraje	bałtyckie	postrzegają	konflikt	na	Ukrainie	przede	wszyst-
kim	w	kontekście	zagrożeń	związanych	z	toczącymi	się	blisko	granicy	UE	działaniami	zbrojnymi	z	udziałem	
wojsk	rosyjskich	i	opowiadają	się	za	adekwatnymi	sankcjami	ekonomicznymi,	jako	instrumentem,	który	 
może	zmusić	ekipę	W.	Putina	do	zmiany	polityki	wobec	Ukrainy.	D.	Kałan:	Mieć czy być: unijne sankcje 
wobec Rosji jako dylemat V4, Polski	Instytut	Spraw	Międzynarodowych, „Biuletyn”	nr	103	z	10.09.2014,	s.	1-2.

21	 Miernikiem	służącym	do	oceny	tej	kwestii	jest	tzw.	deficyt	transpozycji	(ang.	transposition deficit),	będą-
cy	relacją	między	łączną	liczbą	aktów	prawa	wspólnotowego	przyjętych	w	UE	a	liczbą	aktów	prawa	wdro-
żonych	w	poszczególnych	państwach	członkowskich.	W	Polsce	w	maju	2013	r.	deficyt	transpozycji	wyno-
sił	1,2%,	zaś	w	maju	2014	r.	1%,	przy	średniej	dla	UE	0,7%.	Single Market Scoreboard. Reporting period 
11/2013-05/2014, European	Commission	2014,	s.	4.

22	 W	maju	2014	r.	wyższy	od	Polski	wskaźnik	transpozycji	miało	pięć	państw	UE:	Rumunia	(1,1%),	Belgia	
(1,3%),	Cypr	(1,3%),	Słowenia	(1,4%)	oraz	Austria	(1,5%).
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Swego rodzaju specjalizacją Polski w UE 
stała się polityka wschodnia Unii, co wy-
nika z położenia geopolitycznego i zwią-
zanego z tym żywego zainteresowania sy-
tuacją w krajach sąsiadujących z UE na 
Wschodzie. W 2009 r. Polska wspólnie ze 
Szwecją zainicjowała program partnerstwa 
wschodniego, zakładający zacieśnienie 
współpracy Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, 
Gruzji, armenii i azerbejdżanu z UE. 
Większość państw, do których adresowane 
jest partnerstwo wschodnie, nie wykazuje 
jednak postępu we wdrażaniu reform poli-
tycznych i gospodarczych oraz budowania 
związków z Unią23. W konsekwencji sens 
kontynuowania programu, w który Polska 
bardzo się angażowała, stanął pod znakiem 
zapytania. Ponadto inicjatywy Polski słu-
żące kreowaniu polityki wschodniej UE 
nie zawsze są właściwie odbierane przez 
wpływowe kręgi na Zachodzie, zwłasz-
cza we Francji i Niemczech, z uwagi na 
wciąż utrzymujący się wizerunek Polski 
jako kraju kierującego się motywowaną 
historycznie rusofobią24.

Nowy przewodniczący komisji Euro-
pejskiej Jean-Claude Juncker oraz wyso-
ka przedstawiciel ds. polityki zagranicz-
nej i bezpieczeństwa Federica Mogherini 
zapowiedzieli rewizję polityki sąsiedztwa 

UE, co będzie miało wpływ na dalsze losy 
partnerstwa wschodniego. Zmiana ma po-
legać na położeniu większego nacisku na 
współpracę sektorową w dziedzinie han-
dlu, energetyki i bezpieczeństwa, kosztem 
wysiłków na rzecz wsparcia transformacji 
demokratycznej, budowy społeczeństwa 
obywatelskiego i pogłębiania integracji po-
litycznej państw partnerstwa z Unią25. 
W ten sposób na znaczeniu może stracić 
problematyka, którą Polska – z uwagi na 
własne doświadczenia w zakresie pokojo-
wej transformacji ustrojowej – jest szcze-
gólnie zainteresowana.

Przemiany polityczne na Ukrainie i doj-
ście do władzy sił opowiadających się za 
zbliżeniem Ukrainy z Unią stworzyły nowy 
kontekst dla aktywności Polski w polity-
ce wschodniej UE. Polska od samego po-
czątku wydarzeń na kijowskim Majdanie 
wspierała siły proeuropejskie na Ukrainie, 
a po wybuchu konfliktu z rosją podjęła na 
forum UE starania mające na celu określe-
nie adekwatnej reakcji Unii, która skłoniła-
by rosję do zaniechania agresywnej polityki  
wobec Ukrainy. W sumie Polska spowodo-
wała, że wydarzeniami na Ukrainie zainte-
resowała się cała Unia oraz wniosła istot-
ny wkład do dyskusji nad stanowiskiem 
UE w odpowiedzi na działania rosji26. 

23	 R.	 Sadowski:	 Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy 
Wschodniej,	Ośrodek	Studiów	Wschodnich,	„Punkt	Widzenia”	nr	36,	Warszawa,	lipiec	2013,	s.	6,	16-27.

24	 P.	Żurawski	vel	Grajewski:	Czy i jak Unia Europejska patrzy na Wschód? Polityka Unii Europejskiej wobec 
obszaru postsowieckiego a interesy Polski,	Centrum	Europejskie	Natolin,	„Analizy	natolińskie”	nr	3/2013,	
s.	47.	Zob.	także	wypowiedź	prof.	S.	Bielenia,	rosjoznawcy	z	Uniwersytetu	Warszawskiego,	przytoczoną	 
na	 łamach	portalu	<wiadomości.onet.pl>,	dostęp	od	15.03.2014	r.	Zdaniem	S.	Bielenia,	„rusofobia	 jest	
zjawiskiem	powszechnym	w	Polsce,	bowiem	„Po	la	cy	w	sfe	rze	men	tal	nej	po	zo	sta	ją	nie	wol	ni	ka	mi	ar	cha	icz-
nych,	ste	reo	ty	po	wych,	czę	sto	sur	re	ali	stycz	nych	i	skraj	nie	uprosz	czo	nych	wy	obra	żeń	o	Rosji”.

25	 E.	Kaca:	Osłabienie Partnerstwa Wschodniego? Konsekwencje zmiany władzy w instytucjach UE dla poli-
tyki sąsiedztwa,	Polski	Instytut	Spraw	Międzynarodowych,	„Biuletyn”	nr	121	z	25.11.2014	r.,	s.	1.

26	 Wypowiedź	A.	D.	Rotfelda…,	op.	cit.
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Pomimo to, w pewnym momencie Polska 
została wyłączona z grona państw uczest-
niczących bezpośrednio w rozmowach ma-
jących na celu rozwiązanie konfliktu ro-
syjsko-ukraińskiego, na co naciskała rosja, 
a także Ukraina27, przy biernej postawie 
Niemiec i Francji. Pokazuje to, że polskiej 
dyplomacji brakuje niekiedy skuteczno-
ści, zaś pozycja Polski w UE nie jest jesz-
cze wystarczająco silna28. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zgo-
dzić się z autorami przygotowanego przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ra-
portu podsumowującego dotychczasowy 
udział Polski w UE, że pierwsze 10 lat 
obecności w Unii Polska zamknęła bardzo 
pozytywnym wynikiem, również jeśli cho-
dzi o miejsce w procesie integracji euro-
pejskiej. Prawdą jest jednak także, że pol-
skie sukcesy w UE nie mają jeszcze trwa-
łych podstaw i nie są głęboko zakorzenio-
ne, zwłaszcza że sama Unia znajduje się 
w fazie głębokich zmian29.

Kształtowanie się nowej 
struktury instytucjonalnej w UE
Emancypacja strefy euro

kryzys finansowy i próby jego przezwycię-
żenia pokazały, że Unia potrzebuje reform 
idących w kierunku zacieśnienia integra-
cji, poczynając od unii rynku finansowego 
(pierwszy jej etap będzie stanowiła tworzona 
aktualnie unia bankowa), przez unię fiskal-
ną oraz ekonomiczną, w kierunku unii poli-
tycznej, stanowiącej docelowy, obecnie jesz-
cze nie w pełni zdefiniowany model relacji 
między dzisiejszymi państwami członkow-
skimi30. Stało się jasne, że jeśli UE, a szcze-
gólnie strefa euro ma być nadal obszarem 
stabilności i dobrobytu, mechanizmy zarzą-
dzania strefą euro oraz całą Unią muszą ulec 
daleko idącej zmianie, z potencjalnie poważ-
nymi tego skutkami dla zwartości przyszłej 
UE.W związku z tym główne państwa stre-
fy euro zmierzają do pogłębienia integracji 
obszaru wspólnej waluty i umiejscowienia 
w strefie procesu decyzyjnego UE. 

27	 Ukraińcy	uważają	po	prostu,	że	mogą	zyskać	więcej,	gdy	negocjacje	będą	prowadzone	według	tzw.	formu-
ły	normandzkiej	(uzgodnionej	przy	okazji	obchodów	70.	rocznicy	alianckiej	inwazji	w	Normandii	w	czerwcu	 
2014	 r.),	 a	 więc	 z	 udziałem	Niemiec,	 Francji,	Włoch	 i	 Rosji,	 ale	 bez	 Polski.	 Obecność	 Polski	 w	 tych	
rozmowach	mogłaby	 je	utrudnić,	 chociażby	z	uwagi	na	przekonanie	W.	Putina,	 że	Polska	w	sprawach	
związanych	 z	 relacjami	Rosji	 i	Ukrainy	 reprezentuje	silnie	antyrosyjskie	 stanowisko.	Generalnie	Ukra-
ina	 coraz	 wyraźniej	 nabiera	 przekonania,	 że	 Polska	 nie	 jest	 gotowa	 wyjść	 poza	 werbalne	 deklara-
cje	 poparcia	 dla	 ukraińskich	 przemian,	 które	w	 dodatku	 są	 po	 części	motywowane	względami	 polity-
ki	wewnętrznej.	W	wymiarze	finansowym	oferowana	przez	Polskę	pomoc	dla	Ukrainy	ma	symboliczną	 
wielkość,	podczas	gdy	Ukraina	oczekuje	dostaw	broni	oraz	pomocy	w	rozwiązaniu	problemów	z	zaopa-
trzeniem	w	gaz	ziemny,	a	w	obydwu	tych	sprawach	Polska	wskazała	jedynie	na	potrzebę	uzgodnienia	sta-
nowiska	z	wiodącymi	krajami	Unii,	nie	podejmując	własnych	działań.

28	 Wypowiedź	Marka	A.	Cichockiego,	byłego	doradcy	prezydenta	Lecha	Kaczyńskiego,	na	portalu	<wpolity-
ce.pl>,	dostęp	od	26.09.2014	r.

29 Polska 10 lat w Unii…,	op.	cit.,	s.	23.W	podobnym	duchu	w	2012	r.	wypowiadał	się	na	ten	temat	Radosław	
Sikorski,	ówczesny	minister	spraw	zagranicznych,	stwierdzając	w	wywiadzie	dla	tygodnika	„Newsweek”	
(nr	23/2012	z	4.06.2012),	że	„Polska	weszła	do	światowej	pierwszej	ligi.	Na	razie	jesteśmy	w	niej	benia-
minkiem	i	musimy	ugruntować	tę	pozycję”.

30	 Taki	kierunek	rozwoju	integracji	europejskiej	został	nakreślony	w	raporcie	pt.	W kierunku faktycznej unii 
gospodarczej i walutowej	z	26.06.2012	r.,	przygotowanym	pod	auspicjami	poprzedniego	przewodniczące-
go	Rady	Europejskiej	Hermana	Van	Rompuya.
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W warunkach kryzysu finansowego 
z całą mocą ujawniły się ułomności wspól-
notowego modelu podejmowania decy-
zji31, który nie pozwala na szybkie ustale-
nie stanowiska dwudziestu ośmiu państw 
członkowskich, zwłaszcza jeśli są to trudne 
sprawy, skutkujące zwiększeniem obcią-
żeń finansowych lub pomniejszeniem spo-
dziewanych korzyści z tytułu członkostwa 
w UE. W tej sytuacji wzrosła ranga współ-
pracy międzyrządowej (metody schen-
geńskiej32), kreowanej przez najsilniejsze 
państwa UE. Zaletą tej metody jest moż-
liwość rozwiązywania złożonych proble-
mów, które – jeśli trzymać się ram insty-
tucjonalno-prawnych Unii – wymagałyby 
zmian traktatowych, kontestowanych z re-
guły przez część państw członkowskich.

taki sposób wprowadzania zmian w me-
chanizmach funkcjonowania UE – często 
z pozoru o technicznym charakterze, ale 
w rzeczywistości mających kluczowe zna-
czenie zarówno dla perspektyw integracji 
europejskiej, jak i miejsca Polski w tym pro-
cesie33 – jest akceptowany przez trybunał 
Sprawiedliwości UE. Dowodzi tego wyrok 

trybunału z 27 listopada 2012 r. w spra-
wie C-370/12 Pringle, uznający traktat 
ustanawiający Europejski Mechanizm 
Stabilności (EMS), podpisany ostatecz-
nie 2 lutego 2012 r. w efekcie uzgodnień 
międzyrządowych, za zgodny z prawem 
UE. Inaczej mówiąc, w ocenie trybunału 
Sprawiedliwości, działania międzyrządo-
we grupy państw członkowskich – podej-
mowane w sprawach ważnych dla całej 
UE, ale przebiegające poza ramami praw-
nymi Unii – są dopuszczalne z punktu wi-
dzenia prawa wspólnotowego, nawet jeśli 
mogą one skutkować wewnętrznym zróż-
nicowaniem Unii34. 

Nieunikniona autonomizacja strefy euro 
– dokonywana, o ile zajdzie taka potrze-
ba, za pomocą środków międzyrządowych 
(metoda schengeńska) – będzie prowadzić 
do różnicowania statusu poszczególnych 
państw UE, w zależności od tego, czy na-
leżą one bądź nie należą do obszaru wspól-
nej waluty. Ponieważ wszyscy członko-
wie założyciele Wspólnot Europejskich, 
w tym oczywiście Niemcy i Francja, przy-
jęli euro, dla nich konsolidacja strefy euro 

31 Istotą	metody	wspólnotowej	 jest	 oparcie	procesu	podejmowania	decyzji	w	UE	na	przejrzystych	 zasadach	
określonych	w	traktatach	unijnych,	z	decydującą	rolą	instytucji	ponadnarodowych	(Komisji	Europejskiej,	Rady	
UE	i	Parlamentu	Europejskiego)	działających	w	interesie	całej	UE,	które	równoważą	stanowisko	państw	naj-
większych,	czyniąc	jednocześnie	bardziej	słyszalnym	głos	krajów	o	mniejszym	potencjale	(Polska).

32	 Metoda	schengeńska	polega	na	tym,	że	grupa	państw	członkowskich	reguluje	 istotne	dla	Unii	sprawy	
poza	wspólnie	ustalonymi	procedurami	określonymi	w	traktatach	unijnych.	Zawarte	w	ten	sposób	umowy	
wprowadzane	są	później	do	porządku	prawnego	UE,	nawet	jeśli	niektóre	państwa	członkowskie	nie	chcą	
przyjąć	takich	norm.	Przykładem	może	tu	być	Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospo-
darczej i walutowej (tzw.	pakt	fiskalny),	podpisany	1.03.2012	r.	bez	udziału	Wielkiej	Brytanii	i	Czech.

33 J.	Saryusz-Wolski:	Polska w Unii Europejskiej – między centrum a peryferiami,	„Nowa	Europa”	nr	3/2013,	s.	3.
34	 Trybunał	Sprawiedliwości	stwierdził,	że	w	tym	konkretnym	przypadku	prawo	UE	nie	stoi	na	przeszkodzie	

„zawarciu	między	państwami	członkowskimi,	których	walutą	jest	euro,	takiej	umowy,	jak	traktat	EMS,	ani	
ratyfikacji	traktatu	przez	państwa	członkowskie”.	Cyt.	za:	J.	Barcz:	Środki międzyrządowe konsolidujące 
strefę euro w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 27.11.2012 r. w sprawie C-370/12 Pringle,	
s.	3	i	17;	opracowanie	dostępne	w	Internecie,	stanowiące	rozszerzoną	wersję	artykułu	opublikowanego	
na	łamach	„Państwa	i	Prawa”	nr	8/2013.
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w węższym niż cała Unia gronie będzie 
oznaczać powrót do sprawdzonej formu-
ły współdziałania państw dawnej „pięt-
nastki”. Przy okazji kraje te pozbyłyby się 
niewygodnych ograniczeń wynikających 
z przynależności do UE państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, znajdujących się 
na niższym poziomie rozwoju, które ocze-
kują od wspólnoty europejskiej szerokie-
go dostępu do funduszy strukturalnych, 
przy jednoczesnym preferencyjnym trak-
towaniu w przypadku złożonych i kosztow-
nych projektów podejmowanych przez UE 
(takich, jak np. redukcja emisji gazów cie-
plarnianych). Większość krajów środko-
wo- i wschodnioeuropejskich jest w do-
datku uwikłana w zaszłości historyczne 
negatywnie rzutujące na stosunki z rosją, 
co dla UE stanowi niekiedy poważne ob-
ciążenie.

Emancypacja strefy euro z czasem może 
doprowadzić do wydzielenia z budżetu UE 
osobnych środków na wspieranie konwer-
gencji i konkurencyjności jej członków, 
w tym na finansowanie mechanizmów 
stabilizacji finansowej, z których obec-
nie korzystają: Grecja, Irlandia, Hiszpania 
i Portugalia35. Miałoby to istotne konse-
kwencje dla państw pozostających poza 
strefą euro, będących beneficjentami 
polityki spójności. Symptomatyczna jest 

w tym kontekście wypowiedź Janusza 
lewandowskiego, byłego komisarza ds. 
budżetu i programowania finansowego, 
który stwierdził w 2013 r., że ramy fi-
nansowe UE na lata 2014–2020 mogą być 
ostatnim wieloletnim budżetem UE, bo-
wiem uwaga głównych członków Unii bę-
dzie się kierowała do wnętrza strefy euro36.

Intensyfikacja współpracy państw 
wspólnej waluty na płaszczyźnie między-
rządowej prowadzi do stopniowego prze-
kształcania się strefy euro w centrum de-
cyzyjne Unii, w efekcie czego realna staje 
się groźba wyrzucenia państw spoza stre-
fy euro na obrzeża procesu integracji euro-
pejskiej. kraje takie uczestniczyłyby nadal 
w jednolitym rynku oraz polityce wspólno-
towej, nie mając jednak faktycznego wpły-
wu na najważniejsze decyzje UE, w tym 
dotyczące kierunków przyszłych zmian in-
stytucjonalno-prawnych. W tym kontek-
ście dzisiejsza Unia stoi przed pytaniem 
o rozwiązania instytucjonalne, w które po-
winna być wyposażona strefa euro, aby 
– z jednej strony – mogła efektywnie za-
rządzać Unią w sposób znajdujący apro-
batę wszystkich państw UE, z drugiej zaś 
– aby nie nastąpiło ostateczne pęknięcie 
Wspólnoty na część obejmującą państwa 
obszaru euro oraz część skupiającą pozo-
stałych członków Unii37.

35	 Proponowane	są	także	 inne	rozwiązania	prowadzące	do	coraz	większego	odseparowania	państw	stre-
fy	euro	od	pozostałych	państw	UE,	poczynając	od	stosunkowo	prostych	 zmian	w	 instytucjach	wspól-
notowych	(ustanowienie	komisarza	ds.	strefy	euro	czy	utworzenie	odrębnych	dla	europosłów	z	państw	
strefy	euro	komisji	w	Parlamencie	Europejskim),	a	kończąc	na	koncepcjach	gruntownego	przemodelo-
wania	struktury	instytucjonalnej	UE	(powołanie	osobnego	parlamentu	oraz	„rządu	gospodarczego”	dla	
państw	obszaru	wspólnej	waluty).	Por.	J.	Saryusz-Wolski:	Unia Europejska wobec kryzysu,	„Nowa	Euro-
pa”	nr	2/2013,	s.	8-9.

36	 Wywiad	z	Januszem	Lewandowskim	na	portalu	<www.money.pl>,	dostęp	od	24.01.2013	r.
37	 J.	Saryusz-Wolski:	Polska w Unii Europejskiej…,	op.	cit.,	s.	5.
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Zapoczątkowanie procesu  
tworzenia unii bankowej

Formalnie rzecz biorąc, unia banko-
wa – w ogól nym zarysie przedstawio-
na w czerwcu 2012 r. – powstaje przede 
wszystkim po to, aby niwelować niedosko-
nałości europejskiego systemu bankowe-
go, które dobitnie obnażył światowy kry-
zys finansowy. rzeczywiste znaczenie tej 
instytucji, stanowiącej obecnie najważ-
niejszy projekt pogłębienia współpracy 
międzyrządowej państw strefy euro, jest  
daleko większe. Unia bankowa w połącze-
niu z istniejącą unią gospodarczą i waluto-
wą ma w przyszłości umożliwić utworze-
nie unii fiskalnej, oznaczającej połączenie 
budżetów państw członkowskich strefy 
euro i stanowiącej fundament bezpieczeń-
stwa wspólnej waluty38. W konsekwencji 
unia bankowa stanie się elementem przy-
szłego porządku politycznego w Europie, 
który będzie wyznaczał zasady funkcjo-
nowania państw, ich systemów politycz-
nych oraz modeli socjoekonomicznych39.

Istotę unii bankowej będą stanowiły dwa 
nowe mechanizmy (filary)40:
•	 jednolity mechanizm nadzorczy (ang. 

Single Supervisory Mechanism – SSM), 
ustanowiony przy Europejskim Banku 

Centralnym; przejęcie funkcji nadzor-
czych przez EBC nastąpiło w listopa-
dzie 2014 r.41;

•	 jednolity mechanizm restrukturyzacji 
i likwidacji (ang. Single Resolution Me-
chanism – SrM), ustalony przez Par-
lament Europejski w kwietniu 2014 r. 
i wyposażony w radę mającą podejmo-
wać decyzje o tym, czy i w jaki sposób 
dany bank należy zlikwidować; w ra-
mach SrM przewidziano niewielki fun-
dusz mający wspierać procesy likwida-
cyjne, ale jako główną zasadę przyjęto, 
że koszty upadłości obowiązkowo będą 
ponosić właściciel banku i jego wierzy-
ciele; mechanizm SrM wejdzie w życie 
w pełnym zakresie w 2016 r.
Uczestnictwo w unii bankowej jest ob-

ligatoryjne wyłącznie dla państw strefy 
euro. Pozostałe kraje UE – w tym Polska 
– mogą albo przystąpić do unii, albo pozo-
stać poza tą instytucją. rezygnując z udzia-
łu w pracach nad tworzeniem unii ban-
kowej, dany kraj traci oczywiście możli-
wość zgłaszania swoich kandydatów na 
stanowiska kierownicze oraz analityczne 
w tworzonych przy Europejskim Banku 
Centralnym strukturach unii i wpływania 
w ten sposób na przyjmowane w ramach 

38 Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro,	NBP,	Warszawa,	listopad	2014	r.,	s.	103.
39	 S.	Kluza:	Unia bankowa z perspektywy nadzoru goszczącego spoza strefy euro,	wstęp	do	nru	1/2014	

„Nowej	Europy”,	s.	4.
40	 	 Dopełnienie	 unii	 bankowej	 powinien	 stanowić	 jednolity	 mechanizm	 gwarantowania	 depozytów	 (ang.	

Single Deposit Guarantee Scheme –	SDGS),	ale	budowa	tego	filaru	unii	bankowej	została	ostatecznie	
zaniechana.	Oznacza	to,	że	nadal	odpowiedzialność	finansowa	za	koszty	kryzysu	w	bankach	będzie	spo-
czywać	w	dużej	mierze	na	krajach	członkowskich	UE.	Ekonomiczne wyzwania integracji…	op.	cit.,	s.	79-82,	
89-91	i	95-97.

41	 Nadzorem	w	ramach	SSM	w	pierwszym	okresie	objętych	będzie	130-150	największych	banków	działa-
jących	w	państwach	strefy	euro,	w	tym	spółki-matki	większości	dużych	banków	w	Polsce.	Ponieważ	ist-
niejące	w	Europie	Zachodniej	banki	przeważnie	stanowią	grupy	kapitałowe,	to	po	uwzględnieniu	banków	 
będących	spółkami-córkami	tych	grup,	liczba	podmiotów	podlegających	SSM	wzrośnie	do	ok.	1000.
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unii rozwiązania prawno-finansowe oraz 
procedury. I odwrotnie – jeśli jakiś kraj 
wyrazi gotowość udziału w budowie unii 
bankowej, uzyska wspomniane prerogaty-
wy, przy czym nie będzie musiał już teraz 
zobowiązać się do członkostwa w unii.

Zmiana systemu  
podejmowania decyzji w UE

Z dniem 1 listopada 2014 r. nastąpiła 
zmiana systemu podejmowania decyzji 
w UE, polegająca na odejściu od głosowa-
nia według tak zwanego systemu nicejskie-
go. Zgodnie z postanowieniami traktatu 
z Nicei, każde z państw dysponowało okre-
śloną liczba głosów ważonych42 w łącznej 
puli 352 głosów. Od czasu przystąpienia 
Chorwacji do UE w połowie 2013 r., do 
podjęcia decyzji większością głosów po-
trzebnych było 260 głosów. Dodatkowo 
każdy członek rady UE miał prawo zażą-
dać sprawdzenia, czy ludność państw opo-
wiadających się za daną decyzją stanowiła 
co najmniej 62% populacji UE.

System nicejski dowartościowywał sytu-
ację średnich i mniejszych państw człon-
kowskich oraz sprawiał, że były one ce-
nionymi partnerami w zawieraniu koalicji  
na rzecz danego rozwiązania lub budo-
wania tak zwanej mniejszości blokują-
cej. Według niektórych ocen, system 
nicejski miał też inne korzystne strony, 
a mianowicie uniemożliwiał krajom eu-
rosceptycznym (Wielka Brytania) ha-
mowanie inicjatyw służących dalszej  
integracji43.

traktat z lizbony rozszerzył meryto-
ryczny zakres decyzji, które podejmuje 
się w ramach procedury współdecydowa-
nia (codecision procedure). tym samym, 
obok rady UE drugim równoprawnym 
członkiem procesu decyzyjnego stał się 
Parlament Europejski. Poszerzenie kom-
petencji prawodawczych Parlamentu i ob-
jęcie nimi większości obszarów prawa unij-
nego spowodowało, że Unia potrzebuje 
sprawnych mechanizmów podejmowa-
nia decyzji. Z tego powodu zniesiony zo-
stał dotychczasowy system ważenia gło-
sów i w jego miejsce wprowadzono system 
podwójnej większości. Zgodnie z tą zasa-
dą, większość kwalifikowana będzie osią-
gnięta, jeśli ustanowi ją co najmniej 55% 
państw członkowskich reprezentujących 
co najmniej 65% ludności UE. W tym sys-
temie każdemu państwu członkowskiemu 
przydzielony jest jeden głos, przy jedno-
czesnym uwzględnieniu liczby jego lud-
ności. Do 31 marca 2017 r. każde państwo 
Unii będzie mogło złożyć wniosek, aby de-
cyzja w danej sprawie podjęta została we-
dług zasad obowiązujących przed 1 listopa-
da 2014 r. (tzn. większością kwalifikowa-
ną, czyli zgodnie z systemem nicejskim).

Pod rządami traktatu lizbońskiego fak-
tyczny głos Polski będzie ważył w radzie 
UE relatywnie mniej, co oznacza więk-
sze trudności w budowaniu poparcia bądź 
sprzeciwu wokół inicjatyw ważnych z pol-
skiego punktu widzenia. krajom o najwięk-
szej liczbie ludności łatwiej będzie z kolei 
tworzyć koalicje na rzecz określonych 

42	 Niemcy,	Francja	i	Wielka	Brytania	miały	po	29	głosów,	natomiast	Polska	i	Hiszpania	po	27	głosów.
43	 Wypowiedź	J.	Saryusza-Wolskiego	przytoczona	na	portalu	<onet.pl>,	dostęp	od	3.01.2014	r.
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rozstrzygnięć lub ich odrzucenia. Z tego 
powodu Polska będzie musiała jeszcze bar-
dziej aktywnie zaangażować się w negocja-
cje z innymi państwami w celu wypromo-
wania własnego stanowiska, rozpoczynając  
takie działania z dużym wyprzedzeniem, 
nawet na dwa lata przed podjęciem osta-
tecznej decyzji w danej sprawie.

Wzrost znaczenia  
sił eurosceptycznych i radykalnych w UE

Wyniki wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego w maju 2014 r. pokazały, że pre-
ferencje wyborcze części Europejczyków 
przesunęły się w kierunku partii wyra-
żających nieufność wobec UE czy wręcz 
otwarcie opowiadających się za rozwią-
zaniem Unii, reprezentujących zarów-
no nurt radykalnej prawicy, jak i lewicy. 
Partie te uzyskały w sumie około 100 man-
datów w Parlamencie Europejskim (na 
751 miejsc) i stały się istotnym fragmen-
tem sceny politycznej w tak ważnych dla 
funkcjonowania UE państwach, jak Francja 
i Wielka Brytania44, a ponadto w Danii 
i Grecji. Przeciwnicy dotychczasowego 
modelu integracji europejskiej osiągnęli 
dobre wyniki także w Holandii, Włoszech, 
austrii, na Węgrzech, w Polsce (Nowa 
Prawica Janusza korwina-Mikkego45) oraz 
w Niemczech. W sumie jednak, mimo 
wzmocnienia siły kręgów eurosceptycz-
nych i radykalnych, pozycję dominującą 

w Parlamencie Europejskim utrzyma-
li dotychczasowi liderzy – Europejska 
Partia ludowa i Partia Europejskich 
Socjalistów, zdobywając łącznie 412 man-
datów. Dzięki temu chadecy i centrolewica 
mogli obsadzić najważniejsze stanowiska  
w Parlamencie Europejskim, jak również 
zachować decydujący wpływ na kierunki 
działalności Parlamentu.

Poszukując źródeł sukcesu sił euroscep-
tycznych i radykalnych, trzeba wskazać na 
cztery następujące czynniki46:
•	Znacznej części wyborców w państwach 

europejskich nie odpowiada lansowany 
przez elity brukselskie model integra-
cji zakładający stałe poszerzanie zakre-
su kompetencji UE. Na popularności 
zyskuje pogląd, że procesy integracyj-
ne, zwłaszcza w sferze politycznej, idą 
zbyt daleko, przez co podważają domi-
nującą dotychczas pozycję państwa na-
rodowego.

•	Sprzeciw budzi proces biurokratyzacji 
UE, nadmiar wydawanych aktów praw-
nych, ingerujących w zbyt dużym zakre-
sie w krajowy porządek prawny. Związek 
ekonomiczny, jak i polityczny, jakim jest 
UE, jest coraz częściej postrzegany jako 
twór technokratycznych elit, z którym 
przeciętny obywatel UE się nie identy-
fikuje i którego nie darzy zaufaniem.

•	Społeczeństwa państw UE przywiąza-
ne do tradycyjnych wartości w sferze 

44	 We	Francji	skrajnie	prawicowy	Front	Narodowy,	znany	z	retoryki	antyimigracyjnej	i	ksenofobicznej,	uzy-
skał	25%	głosów,	zaś	w	Wielkiej	Brytanii	aż	27,5%	głosów	przypadło	ultraprawicowej	Partii	Niepodległo-
ści	Zjednoczonego	Królestwa,	która	domaga	się	wystąpienia	Wielkiej	Brytanii	z	UE.

45	 Na	Nową	Prawicę	J.	Korwina-Mikkego	zagłosowało	7,15%	wyborców,	co	dało	tej	partii	4	mandaty	z	puli	
51	mandatów	zarezerwowanych	dla	Polski.

46 Parlament Europejski – sukces eurosceptyków. Komentarz do wyników wyborów europejskich z 2014 r., 
Instytut	Zachodni,	„Biuletyn”	nr	166	z	26.06.2014	r.
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światopoglądowej nie akceptują prób 
promowania kontrowersyjnych poglą-
dów dotyczących na przykład praw 
mniejszości seksualnych czy sztuczne-
go zapłodnienia, które są kojarzone z es-
tablishmentem brukselskim.

•	kryzys finansowy w UE oraz recesja 
w strefie euro przyczyniły się do po-
gorszenia warunków życia i nastrojów 
społecznych w wielu krajach członkow-
skich, za co obwiniana jest także ko-
misja Europejska i jej agendy, które nie 
potrafiły zapobiec kryzysowi, a gdy ten 
już się zdarzył, przez długi czas nie były 
w stanie podjąć skutecznych działań na-
prawczych. Spowodowało to radykali-
zację postaw politycznych oraz wzrost 
zainteresowania programami wybor-
czymi partii eurosceptycznych i rady-
kalnych.
Mimo utrzymania dominującej pozycji 

przez chadeków i centrolewicę, bardzo 
dobre wyniki wyborcze partii euroscep-
tycznych i radykalnych spowodują w wielu 
krajach UE zmianę klimatu politycznego 
oraz układu wewnętrznych sił politycz-
nych. W konsekwencji partie rządzące, 
chcąc utrzymać się u władzy, będą mu-
siały uwzględnić w swoich programach 
politycznych niektóre przynajmniej po-
stulaty eurosceptyków i radykałów, doty-
czące na przykład ograniczenia swobody  
wyboru miejsca zamieszkania i pracy 
w UE. Uzyskanie poparcia społeczne-
go dla projektów służących pogłębieniu 

integracji będzie w tych warunkach utrud-
nione. Oczywiście otwarte jest pytanie, na 
ile zwiększone poparcie dla takich ugrupo-
wań będzie w UE zjawiskiem trwałym i czy 
w następnych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego ponownie uzyskają one 
dobry wynik. 

Względny sukces Nowej Prawicy J. kor-
wina-Mikkego ma, jak się wydaje, specy-
ficzne dla Polski uwarunkowania i nieko-
niecznie musi oznaczać rosnący krytycyzm 
Polaków wobec UE. trzeba bowiem pa-
miętać, że:
•	Badania opinii publicznej potwierdza-

ją, iż od momentu akcesji idea członko-
stwa Polski w UE cieszy się bardzo wy-
sokim poparciem społecznym i trudno 
przypuszczać, że Polacy stali się bar-
dziej nieufni wobec Unii właśnie teraz, 
gdy wyraźnie widoczne są efekty wspar-
cia strukturalnego z budżetu UE, jakie 
Polska otrzymała w latach 2007–2013, 
zaś na lata 2014–2020 Polsce przyzna-
no jeszcze większe środki.

•	Mimo że Polska funkcjonuje w Unii 
Europejskiej już ponad 10 lat, wiedza 
Polaków o Unii, jej instytucjach oraz za-
sadach funkcjonowania pozostaje nie-
wielka, co między innymi potwierdzają 
badania przeprowadzone przez Insty-
tut Spraw Publicznych47. Słaba orien-
tacja w sprawach kompetencji oraz me-
chanizmów działania agend UE nie 
przeszkadza Polakom w formułowa-
niu pozytywnych ocen pod adresem 

47	 M.	Dudkiewicz,	A.	Fuksiewicz,	J.	Kucharczyk,	A.	Łada:	Parlament Europejski. Społeczne zaufanie i (nie)
wiedza, Instytut	Spraw	Publicznych,	Warszawa	2013,	s.	7	i	n.	Podstawę	zawartych	w	raporcie	opinii	sta-
nowiło	badanie	ankietowe	przeprowadzone	przez	TNS	Polska	we	wrześniu	2013	r.	na	reprezentatywnej	
próbie	1000	osób	w	wieku	powyżej	15	lat.
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Parlamentu Europejskiego czy komi-
sji Europejskiej48.

•	Niewielka wiedza o Parlamencie Euro-
pejskim (PE) i ogólnie Unii Europejskiej 
powoduje, że Polacy wykazują małe za-
interesowanie uczestnictwem w kształ-
towaniu polityki europejskiej, czego wy-
razem jest niska frekwencja w wybo-
rach do PE. W 2004 r. jedynie 20,9% 
uprawnionych zdecydowało się na od-
danie głosu, natomiast w 2009 r. fre-
kwencja wyniosła 24,5% (przy średniej 
unijnej na poziomie 46%), zaś w 2014 r. 
– 24,8% (średnia w UE – 43,1%).
Biorąc powyższe pod uwagę, można 

postawić tezę, że wskazanie przez 7,15% 
wyborców Nowej Prawicy J. korwina- 
-Mikkego nie wynikało z rozczarowania 
Unią i wątpliwości w kwestii dalszego 
udziału Polski w integracji europejskiej, 
lecz z niechęci udzielenia po raz kolejny po-
parcia dla partii tradycyjnie odgrywających 
największą rolę na polskiej scenie politycz-
nej, od lat znajdujących się we wzajemnie 
wyniszczającym zwarciu. Inaczej mówiąc, 
źródeł sukcesu partii J. korwina-Mikkego 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
nie należy upatrywać w wymienionych 
wcześniej czynnikach, które w krajach za-
chodnich zadecydowały o dobrych wyni-
kach partii eurosceptycznych i radykal-
nych, lecz w poszukiwaniu przez wyborców 
alternatywnego rozwiązania w sytuacji, 

gdy nie chcieli poprzeć kandydatów na 
europarlamentarzystów reprezentują-
cych partie koalicji rządzącej oraz głów-
ne partie opozycyjne. Wskazuje na to słaby 
wynik Nowej Prawicy w wyborach samo-
rządowych w listopadzie 2014 r., w któ-
rych partia ta uzyskała tylko 3,89% gło-
sów. W styczniu 2015 r. w Nowej Prawicy 
nastąpił rozłam.

Utrzymanie przez Polskę  
pozycji politycznej w UE
Polska przyjęła strategię określaną obrazo-
wo jako „trzymanie nogi między drzwia-
mi”, pozostając poza strefą euro i jednocze-
śnie próbując zakotwiczyć się w głównym 
nurcie integracji europejskiej. Stara się na 
bieżąco spełniać pojawiające się nowe wy-
mogi dotyczące państw strefy euro, które 
mają zapobiec nawrotowi kryzysu finan-
sowego. Na krótką metę przynosi to po-
zytywne efekty, bowiem umacnia wia-
rygodność Polski w Unii jako państwa  
o niezłej kondycji ekonomicznej, które po-
dejmuje działania służące wzmocnieniu 
gospodarki i jej konkurencyjności. rzecz 
jednak w tym, że katalog wymagań kiero-
wanych do państw strefy euro sukcesyw-
nie się rozrasta, a proces konsolidacji tej 
strefy nabiera tempa. Wynika z tego, że 
drogi reform państw strefy euro i państw 
spoza obszaru wspólnej waluty coraz bar-
dziej się rozchodzą. Dla Polski oznacza to, 

48	 Z	 badań	 opinii	 publicznej	wynika,	 że	 tylko	 40%	Polaków	wie,	 że	 Parlament	 Europejski	 jest	 instytucją	
wybieraną	 w	 wyborach	 powszechnych,	 zaś	 69%	 ankietowanych	 nie	 potrafiło	 wymienić	 ani	 jednego	 
z	51	polskich	eurodeputowanych.	Symptomatyczne	jest,	że	europarlamentarzyści	są	przez	Polaków	oce-
niani	znacznie	lepiej	niż	posłowie	na	sejm,	zaś	instytucje	europejskie	cieszą	się	większym	zaufaniem	niż	
organy	państwowe	w	Polsce	i	krajowi	politycy.	Większość	respondentów	uważa,	że	UE	„cywilizuje”	pol-
ską	klasę	polityczną	przez	narzucanie	jej	wyższych	standardów	etycznych	i	profesjonalnych	od	obowią-
zujących	w	Sejmie	i	Senacie	RP.
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że zalety strategii polegającej na utrzy-
mywaniu związków ze strefą euro przez 
udział w reformach dotyczących państw 
tej strefy, a zarazem odkładaniu decyzji 
o przyspieszeniu przygotowań do przy-
jęcia wspólnej waluty, stopniowo się wy-
czerpują i nie może ona być kontynuowa-
na na dłuższą metę49.

Jeszcze przez jakiś czas Polska zachowa 
atrakcyjność polityczną, gwarantującą li-
czące się miejsce w procesie integracji euro-
pejskiej, później jej pozycja w Unii zacznie 
słabnąć, pojawi się też ryzyko znalezienia 
się na peryferiach UE, ograniczonych do 
wspólnego rynku z dodatkiem pewnych 
dziedzin polityki unijnej. Według niektó-
rych prognoz, taki scenariusz może się zi-
ścić nadspodziewanie szybko – w ciągu 
dwóch-trzech lat50, po których wejście 
do strefy euro będzie coraz trudniejsze. 
Ponieważ równocześnie Polska przesta-
nie być postrzegana przez najsilniejsze 
kraje UE (zwłaszcza Niemcy i Francję) 
jako ważny element sceny politycznej 
w Europie, rola Polski w procesie integra-
cji europejskiej zasadniczo się zmniejszy51. 
Część ekspertów uważa jednak, że nasz 
kraj ma spory margines swobody w kwe-
stii wejścia do strefy euro i nawet pozo-
stając przez dłuższy czas poza obszarem 

wspólnej waluty, nie straci w wymiarze 
dyplomatycznym. Przetasowania na sce-
nie unijnej, zwrot ku socjalistycznym rzą-
dom we Francji oraz rosnący euroscep-
tycyzm Wielkiej Brytanii – wszystko to 
razem sprawia, że między innymi Niemcy 
postrzegają Polskę jako sojusznika w pro-
wadzonych w UE rozgrywkach politycz-
nych, wobec czego „obawy, że Europa 
nam ucieknie, są na wyrost, bo ona nas 
także potrzebuje”52. W tym kontekście 
wskazuje się również fakt objęcia przez 
Polaka przewodnictwa nad pracami rady 
Europejskiej, co powinno zwiększyć siłę 
oddziaływania Polski na proces integra-
cji europejskiej53. W praktyce politycznej 
UE nie będzie to jednak w zasadzie moż-
liwe, bowiem osoba zajmująca takie sta-
nowisko musi prezentować ściśle euro-
pejską optykę, wystrzegając się posunięć, 
które mogłyby zostać odebrane jako pre-
ferowanie interesów macierzystego kraju. 
Symptomatyczne jest, że Portugalczyk José 
Manuel Barroso nie angażował się w dzia-
łania wspierające Portugalię, borykającą 
się od wielu lat z poważnymi problema-
mi gospodarczymi i finansowymi, cho-
ciaż stojąc na czele komisji Europejskiej, 
teoretycznie miałby pod tym względem 
duże możliwości.

49	 J.	 Barcz:	Spójność Unii Europejskiej a sanacja i konsolidacja strefy euro,	 „Sprawy	Międzynarodowe”	
nr	2/2013,	s.	10	i	17.

50	 Por.	R.	Kuźniar:	Stawką jest nasze bezpieczeństwo,	„Rzeczpospolita”	z	31.01.2013	r.
51	 J.	Barcz:	Spójność Unii Europejskiej…,	op.	cit.,	s.	17.
52	 Wypowiedź	Ludwika	Koteckiego,	głównego	ekonomisty	Ministerstwa	Finansów,	na	portalu	<forsal.pl>,	

dostęp	od	25.02.2013	r.
53	 Z	 przeprowadzonych	 przez	CBOS	badań	 dotyczących	 społecznych	 oczekiwań	w	 następstwie	wyboru	

D.	Tuska	na	stanowisko	przewodniczącego	Rady	Europejskiej	wynika,	że	–	zdaniem	60%	respondentów,	
umożliwi	to	lepsze	reprezentowanie	interesów	Polski	w	UE,	zaś	w	ocenie	52%	badanych,	Polska	będzie	
miała	większy	niż	dotychczas	wpływ	na	politykę	UE.	Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej 
– społeczne reakcje i oczekiwania,	CBOS,	Raport	nr	139,	Warszawa,	październik	2014	r.,	s.	3.
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Doświadczenia Polski z okresu przewod-
niczenia radzie UE wskazują jednak, że 
bez znalezienia się w gronie państw strefy 
euro żadne nowe państwo UE nie może li-
czyć, że będzie poważnym graczem w Unii, 
chyba że – tak jak Wielka Brytania – ma 
potencjał ekonomiczny i szczególną po-
zycję na światowym rynku finansowym 
lub – jak Szwecja i Dania – jest mocno za-
korzenione w rodzinie europejskiej i dys-
ponuje wysoko wydajną i konkurencyjną 
gospodarką. Dla Polski wejście do strefy 
euro będzie zdecydowanie czymś więcej 
niż tylko przynależnością do grupy państw 
z jednakową walutą, czerpiących z tego ty-
tułu określone korzyści ekonomiczno-fi-
nansowe. W ten sposób Polska po prostu 
uzyska gwarancję pozostania w kształtu-
jącym się obecnie w UE „twardym jądrze” 
procesu integracji europejskiej. 

Inną sprawą jest, że kryzys w strefie euro 
spowodował, iż w bilansie „za i przeciw” 
wejścia Polski do strefy euro pojawiły się 
dodatkowe niewiadome w kwestii długo-
falowego wpływu przyjęcia euro na per-
spektywy rozwojowe polskiej gospodarki54. 
Ponadto wobec faktu, że pierwotne kry-
teria konwergencji (kryteria z Maastricht) 
okazały się niewystarczającym sprawdzia-
nem gotowości do sprostania wymogom 
obowiązującym państwa strefy euro, po-
przeczka członkostwa w tej strefie zosta-
ła podniesiona. Dlatego, aby w razie wej-
ścia Polski do strefy euro korzyści z tym 

związane jednoznacznie przeważyły nad 
kosztami, przyjęcie przez Polskę euro po-
winno nastąpić dopiero wówczas, gdy sfi-
nalizowany zostanie proces sanacji strefy, 
zaś Polska gospodarka upora się z własnymi 
słabościami, w tym wzmocni konkuren-
cyjność i wypracuje mechanizmy gwaran-
tujące odporność na wahania koniunktury 
światowej oraz zaburzenia na międzynaro-
dowych rynkach finansowych. W Polsce 
dyskusja nad celowością, a zwłaszcza wła-
ściwym momentem przystąpienia do stre-
fy euro, koncentruje się na konieczności 
spełnienia ekonomicznych kryteriów 
konwergencji, przy czym, jak się wydaje, 
niedoceniany jest aspekt polityczny tego  
zagadnienia. W konsekwencji z pola wi-
dzenia w znacznym stopniu zniknęła ewo-
lucja strefy euro jako wzmocnionej wspól-
noty, która staje się coraz wyraźniej cen-
trum decyzyjnym integracji europejskiej, 
czego zdaje się nie dostrzegać część pol-
skich polityków55.

Polska, chcąc zachować wpływ na zmia-
ny jakim podlega struktura instytucjonal-
no-prawna UE, powinna – zwłaszcza do 
czasu wejścia do strefy euro – angażować 
się we wszystkie przedsięwzięcia służące 
pogłębieniu integracji państw obszaru euro, 
o ile tylko na przeszkodzie nie stoi posiada-
ny przez Polskę status członka unii gospo-
darczej i walutowej z derogacją. Dotyczy to 
zwłaszcza procesu tworzenia unii banko-
wej, będącego aktualnie w toku. Polski rząd 

54	 Wpłynęło	to	na	dalszy	spadek	poparcia	społecznego	dla	przyjęcia	przez	Polskę	euro.	Z	badań	CBOS	wy-
nika,	że	w	październiku	2014	r.	przeciwnych	temu	było	68%	respondentów,	zaś	zwolennicy	stanowili	jedy-
nie	24%	badanej	próby.	Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro…,	op.	cit.

55	 Por.	J.	Barcz:	Spójność Unii Europejskiej…, op.	cit.,	s.	7-8,	11-12,	14-15.	R.	Kuźniar:	Stawką jest nasze 
bezpieczeństwo,	„Rzeczpospolita”	z	30.01.2013	r.
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stał dotychczas na stanowisku, że z decyzją 
o przystąpieniu do unii bankowej należy 
się wstrzymać do momentu, aż ta insty-
tucja nabierze ostatecznego kształtu i za-
cznie działać, co umożliwi sporządzenie do-
kładnego bilansu kosztów i korzyści zwią-
zanych z udziałem w unii56. Należy jednak 
odróżnić deklarację w sprawie członkostwa 
w unii bankowej (na to rzeczywiście może 
być za wcześnie) od włączenia się w prace 
nad tworzeniem unii, które prawdopodob-
nie potrwają jeszcze przynajmniej kilka lat. 
Dystansując się od całego projektu, Polska 
traci w okresie rodzenia się infrastruktury 
prawnej unii bankowej szansę na promo-
wanie polskiego punktu widzenia w odnie-
sieniu do poszczególnych rozwiązań. Poza 
tym nieobecność Polski w unii bankowej 
– w sytuacji gdy większość dużych polskich 
banków należy do grup kapitałowych wy-
wodzących się z państw strefy euro – bę-
dzie tylko iluzoryczna. Dlatego, zdaniem 
na przykład Business Centre Club, Polska 
nie tylko powinna uczestniczyć w pracach 
nad tworzeniem unii bankowej, ale także 
stać się jej członkiem57.

Podsumowanie
korzystna pozycja w UE, jaką Polska osią-
gnęła w pierwszych latach po akcesji, nie 
jest dana raz na zawsze, zwłaszcza że Unia 
znajduje się w okresie zmian struktural-
nych, których wpływ na kształt integracji, 
a szczególnie zwartość UE na razie trud-
no jeszcze definitywnie określić. W kon-
sekwencji Unia Europejska w krystalizują-
cym się obecnie kształcie wkrótce będzie 
coraz mniej przypominać Unię, do któ-
rej Polska przystąpiła w 2004 r. to może, 
przynajmniej częściowo, zniweczyć efekty 
wysiłków Polski na rzecz utrzymania się 
w jej centrum decyzyjnym. Dalsza pozy-
cja Polski w Unii będzie zależała od tego, 
na ile i na jak długo czołowe państwa stre-
fy euro będą uznawały nasz kraj za ważny 
element sceny politycznej w Europie. to 
z kolei uzależnione jest w dużym stop-
niu od gotowości Polski do włączenia się 
w działania związane z przebudową infra-
struktury instytucjonalnej integracji (unia 
bankowa), a przede wszystkim od per-
spektywy przystąpienia Polski do strefy  
euro. 

56	 Przeciwnicy	udziału	Polski	w	unii	bankowej	podkreślają,	po	pierwsze,	że	cały	polski	sektor	bankowy	jest	
niewielki	(jego	aktywa,	jak	wynika	z	danych	Komisji	Nadzoru	Finansowego	z	września	2012	r.,	stanowią	
zaledwie	1,03%	aktywów	banków	ze	strefy	euro	 i	0,73%	aktywów	banków	w	całej	UE).	W	tej	sytuacji	
mało	prawdopodobne	jest,	aby	organy	kierownicze	unii	bankowej	uwzględniały	przy	podejmowaniu	waż-
nych	decyzji	(np.	w	sprawie	przyznania	licencji	bankowej	lub	zgody	na	fuzje	i	przejęcia)	specyficzne	po-
trzeby	czy	interesy	polskiego	kapitału,	zwłaszcza	jeśli	Polska	nie	będzie	członkiem	strefy	euro.	Po	drugie,	
żaden	duży	polski	bank	–	w	przeciwieństwie	do	niektórych	banków	zachodnioeuropejskich	–	nie	wyma-
ga	działań	ratunkowych,	co	oznacza,	że	Polska	nie	będzie	korzystała	z	możliwości	wsparcia	finansowego	
banków,	natomiast	musiałaby	ponosić	koszty	związane	z	członkostwem	w	unii	bankowej.	Po	trzecie,	unia	
bankowa	nie	wniesie	nowej	jakości	do	polskich	finansów.	Polski	sektor	bankowy	jest	zdrowy	i	bezpieczny.	
Większość	standardów	obowiązujących	w	bankowości	europejskiej	oraz	dobrych	praktyk	dla	sektora	ban-
kowego	została	już	w	Polsce	wdrożona.	Zob.	wypowiedź	Krzysztofa	Pietraszkiewicza,	prezesa	Związku	
Banków	Polskich	oraz	opinię	Warsaw	Enterprise	Institute	w	sprawie	udziału	Polski	w	unii	bankowej,	por-
tal	<www.prnews>,	dostęp	od	27.06.2014	r.	D.	Schoenmaker,	A.	Siegmann:	Winners of a European Ban-
king Union,	Doisenburg	School	of	Finance,	„DSF	Policy	Briefs”,	No	23,	February	2013,	s.	5.	Ekonomicz-
ne wyzwania integracji…,	op.	cit.,	s.	82-88	i	91-95.

57	 Por.	S.	Kluza:	Polska powinna przystąpić do unii bankowej, Business	Centre	Club,	Warszawa,	3.07.2014	r.
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Dlatego Polska powinna nadal inwesto-
wać w swoje członkostwo, aby jeszcze sil-
niej zakorzenić się w procesie europejskim, 
wykazując się aktywnością i łącząc dbałość 
o interesy narodowe z podejściem proeuro-
pejskim58. Warunki do tego będzie stwarzać 
dobrze przygotowane członkostwo w strefie 
euro, dla którego w dłuższej perspektywie 
nie ma pozytywnej alternatywy. Wejście 
do strefy euro byłoby w wymiarze strate-
gicznym kolejną kotwicą – po przystąpie-
niu do UE oraz Sojuszu Północno atlantyc-
kiego – która trzyma Polskę w gronie naj-
bardziej wpływowych państw Zachodu 
i wzmacnia jej status międzynarodowy oraz 
bezpieczeństwo. Dla perspektyw rozwojo-
wych Polski ma to fundamentalne znacze-
nie, także w kontekście dramatycznych wy-
darzeń na Ukrainie, które uświadomiły, jak 

wielką wartością jest zjednoczona Europa59. 
Pozostawanie poza obszarem wspólnej wa-
luty prowadzi nieuchronnie do stopniowej 
marginalizacji Polski w UE i będzie ozna-
czać zaprzepaszczenie korzyści z nowego 
usytuowania na politycznej mapie Europy 
w następstwie przystąpienia do UE. Polska 
ponownie znalazłaby się w mało komfor-
towym (i mało bezpiecznym) położeniu 
między zwartym Zachodem a mało prze-
widywalną rosją60.

dr Paweł wieczorek
specjalizuje	się	w	problematyce
bezpieczeństwa	ekonomicznego	Polski 
oraz	gospodarczych	aspektów 
procesu integracji europejskiej

58	 Zob.	Polska 10 lat w Unii…, op.	cit.,	s.	23;	a	także:	P.	Serafin:	Kluczowa dekada,	„Instytut	Idei”,	wiosna	
2014,	nr	6,	s.	83-84.

59	 Wywiad	z	Donaldem	Tuskiem	na	łamach	„Instytutu	Idei”,	wiosna	2014,	nr	6,	s.	6.
60	 J.	Barcz:	Spójność Unii Europejskiej…,	op.	cit.,	s.	10	i	17.	Zob.	także:	wywiad	z	Jerzym	Buzkiem,	„Rzecz-

pospolita”	z	2.06.2014	r.	Zdaniem	byłego	przewodniczącego	Parlamentu	Europejskiego,	odrzucenie	euro	
będzie	groźne,	bowiem	zrobi	z	Polski	kraj	drugiej	prędkości	w	Unii	podzielonej	na	Europę	lepszą	i	gorszą.
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struktura instytucjonalna


