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Streszczenie 

Zainteresowanie Polaków kwestiami europejskimi po 1989 r. zaskutkowało, tym, że 

problematyka integracji Polski z Unią Europejską stała się tematem dyskursu publicznego. 

Prowadzono go w kilku wymiarach czasowych; wymiar pierwszy obejmujący lata 1989 -2001 

to czas dyskusji o sensie i potrzebie wejścia Polski do Unii, wymiar drugi – lata 2001-2003 to 

szczegółowe i merytoryczne  debaty na temat warunków członkostwa Polski w UE, wymiar 

trzeci, sytuujący się w latach 2003-2008 to rozważania na temat praktycznego wymiaru 

polskiego członkostwa i przyszłości instytucjonalnej UE. dla pełnego zobrazowania różnic w 

podejściu  partii politycznych w Polsce wobec przyszłości Unii, niezbędne jest wskazanie na 

zróżnicowane stanowiska partii wobec problematyki unijnej po 1989 r.  

  

Abstract 

The interest of Poles about the european issues after 1989 resulted that the issue of 

Poland's integration with the European Union became the subject of public discourse. It was 

conducted in several time dimensions; the first dimension covering the years 1989-2001 is a 

time of discussion about the sense and the need to enter Poland into the Union, second 

dimension - 2001-2003 is detailed and substantive debates on the conditions of Poland's 

membership in the EU, the third dimension, located in the years 2003-2008, is a reflection on 

the practical dimension of the Polish membership and the institutional future of the EU. 



286 

 

In order to fully illustrate the differences in the approach of political parties in Poland towards 

the future of the Union, it is necessary to indicate the party's diverse positions on the EU 

issues after 1989. 

 

Przemiany ustrojowo- ekonomiczno-społeczne, zapoczątkowane wydarzeniami 1989 

r. stanowiły istotny impuls w kreśleniu nowych wyzwań polskiej polityki zagranicznej1. 

Dotychczasowe wektory polskiej aktywności na arenie międzynarodowej, ukierunkowane 

głównie  na Wschód i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, należało przeorientować tak, by 

wyznaczały nowe obszary zainteresowania polskich elit politycznych i polskiej dyplomacji2. 

Dokonując analizy kierunków zainteresowania polskiej dyplomacji po 1989 r. wydaje się, iż 

poza sferą sporu politycznego i społecznego była kwestia podjęcia współpracy z krajami 

demokracji zachodniej oraz trwałego usytuowania Polski w rodzinie państw należących 

zarówno do NATO, jak również do Unii Europejskiej. Zainteresowanie członkostwem w obu 

strukturach wiązało się nie tylko z kwestią wytyczenia pozycji Polskie w zmieniającym się 

świecie globalnym i przeorientowania wyzwań stojących przed polską dyplomacją, ale przede 

wszystkim wynikało z przeświadczenia, iż udział Polski w NATO i UE na trwale zakotwiczy 

Polskę w rodzinie państw zorientowanych demokratycznie3.  

Znaczące zainteresowanie Polaków kwestiami europejskimi po 1989 r. zaskutkowało, 

tym, że problematyka integracji Polski z Unią Europejską stała się tematem dyskursu 

publicznego4. Prowadzono go w kilku wymiarach czasowych; wymiar pierwszy obejmujący 

lata 1989 -2001 to czas dyskusji o sensie i potrzebie wejścia Polski do Unii, wymiar drugi – 

lata 2001-2003 to szczegółowe i merytoryczne  debaty na temat warunków członkostwa 

Polski w UE, wymiar trzeci, sytuujący się w latach 2003-2008 to rozważania na temat 

praktycznego wymiaru polskiego członkostwa i przyszłości instytucjonalnej UE. Wydaje się, 

iż dla pełnego zobrazowania różnic w podejściu  partii politycznych w Polsce wobec 

przyszłości Unii, niezbędne jest wskazanie na zróżnicowane stanowiska partii wobec 

problematyki unijnej po 1989 r.  

                                                
1 T. Łoś-Nowak, polityka zagraniczna RP w fazie tranzycji ustrojowej, (w:) Polska polityka zagraniczna w 

procesie przemian po 1989 roku, pod red. A. Żukowskiego, Olsztyn 1999, s. 50-57. 
2 S. Bieleń, Pozycja geopolityczna Polski, (w:) Polska w stosunkach międzynarodowych, pod red. S. Bielenia, 

Warszawa 2007, s. 15-30. 
3 Polska-Unia Europejska, pod red. K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2003.,  
4 J. Eatwell, M. Ullman, M. Karlsson, D. Nuti, J. Shapiro, Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-

Wschodniej, Warszawa 1999;  Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Unią Europejską, pod red. L. 

Kolarskiej-Bobińskiej, Warszawa 2001; S. Parzymies, Polska w zjednoczonej Europie, (w:) Polska w 

stosunkach…, s. 101-113. 
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Pierwszym po 1989 r. obszarem sporu partyjnego wokół spraw unijnych były 

rozważania  i debaty dotyczące  kwestii sensowności wejścia Polski do struktur unijnych oraz 

warunków, na jakich ma to nastąpić5.  W latach 1993-1997 do najbardziej eurosceptycznych 

partii politycznych i elektoratów zaliczano Ruch Odbudowy Polski i PSL. Najbardziej 

eurooptymistyczne elektoraty posiadały natomiast Unia Wolności i SLD ( w 1997 r. 91 % 

elektoratu UW popierało integrację europejską, a SLD 72 %). Największe zróżnicowanie w 

postawach wobec Unii prezentował elektorat AWS (71 % zwolenników Unii oraz 21 % 

przeciwnego zdania), co było prostą konsekwencją zróżnicowania programowego podmiotów 

go tworzących.  Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe zaliczano do zwolenników Unii,  ale  

Zjednoczenie Chrześcijańsko- Narodowe i Polską Partię Chrześcijańskich Demokratów do jej  

zdecydowanych krytyków. Badania przeprowadzone w 2000 r. wskazywały, iż największe 

poparcie dla integracji europejskiej wyrażały elektoraty SLD (82 %), UW (92 %) i AWS (75 

%), zaś postawę braku akceptacji wyrażał głownie elektorat PSL (38 % za, 23 % przeciw)6. 

O ile do   2001 r. spory i dyskusje społeczne przebiegały głównie na poziomie 

znaczącego uogólnienia i uproszczenia, to już w kampanii wyborczej 2001 r. wszystkie 

znaczące ugrupowania partyjne uznały za konieczne i niezbędne zasygnalizowanie 

problematyki unijnej w swoich programach wyborczych, odchodząc od uproszczeń w analizie 

problemów na linii Polska-Unia na rzecz pogłębionej i szczegółowej jego percepcji7. 

Jednocześnie okazało się, iż kwestie unijne wyzwalają w debatach wyborczych niemały 

ładunek emocji, stają się osią sporu politycznego oraz skutecznym narzędziem pozyskiwania 

sympatii elektoratu. Przy relatywnie niewielkiej wiedzy i kompetencji elektoratu wobec tej 

niełatwej i złożonej problematyki, w dążeniu do zagospodarowania możliwie jak 

największych grup wyborców, a więc do uzyskania jak  najlepszego wyniku wyborczego 

zaczęły ujawniać się w sporze partyjnym tendencje do manipulacji danymi, do wskazywania 

na nieprawdziwe warunki członkostwa i wynikające z nich niekorzystne dla Polskie 

konsekwencje oraz do sygnalizowania rosnącego sceptycyzmu części Polaków wobec 

integracji unijnej. W praktyce okazało się, iż w kampanii parlamentarnej 2001 r. po raz 

pierwszy po Okrągłym Stole polskie partie polityczne podjęły w programach wyborczych 

                                                
5 Przystąpienie czy integracja ? Polska droga do Unii Europejskiej, UE – Monitoring II, J. Hauser, M. Marody, J. 

Wilkin, M. Zir-Sadowski, Warszawa 1998, s.65-71; D. Rossa-Kilian, Polskie partie parlamentarne wobec 

problemów międzynarodowych w latach 1990-2006, (w:) Kształtowanie się Nowego Ładu Międzynarodowego, 

pod red. A. Chodubskiego, M. Malinowskiego, E. Polak, P. Trawickiego, Gdańsk 2007, s. 280-290. 
6 U. Świętochowska, Idea integracji europejskiej w cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Gdańsk 2002, s. 96-

97. 
7 I. Słodkowska, Partie i ich programy. Wybory 2001, Warszawa 2002, s. 243; M. Migalski, Stosunek polskich 

ugrupowań parlamentarnych do integracji z Unią Europejską, (w:) Polski system partyjny, M. Migalski, W. 

Wojtasik, M. Mazur, Warszawa 2006, s. 104-123. 
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tematykę europejską i zaprezentowały szczegółowe analizy uwarunkowań członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, choć nie wszystkie kierowały się rzetelnością i obiektywizmem w ich 

prezentowaniu. Partykularyzmy partyjne okazywały się silniejsze od dbałości o polską rację 

stanu.  

Wzmożone zainteresowanie tematyką integracji Polski i Unii ujawniło się również w 

kampanii referendalnej 2003 r. i działaniach elit politycznych ją poprzedzających. W  miarę 

przybliżania się perspektywy członkostwa Polskie w strukturach unijnych na polskiej scenie 

partyjnej osią sporu politycznego coraz częściej stawały się kwestie unijne. Zasadniczy 

podział na zwolenników i przeciwników członkostwa Polski w Unii ukształtował się już na 2 

lata przed referendum unijnym8. Katalizatorem tego procesu był rozpad AWS i kryzys Unii 

Wolności, które to zjawiska ujawniły swą moc szczególnie znacząco po zwycięstwie 

wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich 2000 r. W ciągu kilku 

następnych miesięcy rozpoczął się wyrazisty proces atomizacji byłych partii rządzących. W 

2001 r. na polskiej scenie partyjnej pojawiły się nowe ugrupowania, których programy 

oscylowały również wokół problematyki unijnej. Liderzy nowych podmiotów świadomie 

wykorzystując wiedzę z dekady lat dziewięćdziesiątych odnośnie sposobów wyznaczenia osi 

sporu politycznego oraz znając sondaże i badania opinii publicznej na tematy unijne i 

europejskie celowo wzmocnili w swoich programach kwestie prounijności lub antyunijności. 

Poglądy wobec integracji Unii i Polski oraz warunków, na jakich ma to nastąpić, stawały się 

fundamentem działania partii i ugrupowań politycznych  zarówno na frontach kampanii 

prezydenckich i parlamentarnych, ale przede wszystkim były głównym obszarem debat i 

sporów w trakcie kampanii referendalnej 2003 r., która dotyczyła kwestii przystąpienia Polski 

do struktur Unii. W obrazie jej przebiegu szczególnie widoczne były działania marketingu 

politycznego, a nawet tzw. „czarnego PR”, zmierzające do wzmocnienia lub osłabienia 

przekonania Polaków na temat członkostwa, podejmowane w oderwaniu od argumentacji 

merytorycznej i nierzadko logicznej.  

Wśród partii politycznych wyraźnie sytuujących się po stronie zwolenników integracji 

Polski z Unią Europejską widoczna była aktywność Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej. Według badań przeprowadzonych przez CBOS9 na kilka miesięcy 

przed referendum (7-8. VI 2003 r.) wśród elektoratu PO zwolennicy integracji z Unią 

stanowili aż 90 % badanych, zaś wśród elektoratu SLD 86 %. Mniejszy entuzjazm , co do 

integracji z Unią wyrażali politycy PIS oraz PSL, co wydaje się było konsekwencją 

                                                
8 Szerzej: A. K. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005, s. 46-48. 
9 CBOS, Komunikat z badań „Społeczne poparcie dla integracji Polski z UE”, Warszawa 2002. 
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postrzegania tej kwestii przez elektoraty obu formacji. W przypadku PIS do grupy 

zwolenników zaliczało się 55 % sympatyków partii, zaś w przypadku PSL 54 %. 

Zdecydowany sceptycyzm i niechęć do integracji z Unią prezentowali politycy Samoobrony 

oraz Ligi Polskich Rodzin. Postawy polityków obu partii były wypadkową przyjętych po 

2001 r. strategii partyjnego działania ( konsekwentna i silna negacja potrzeby integracji oraz 

form jej wymiaru praktycznego) oraz poglądów elektoratów obu partii. W przypadku 

Samoobrony do grona zwolenników integracji należało ok. 43 % sympatyków partii, zaś w 

przypadku LPR odsetek ten wynosił 27 %.   

W debacie o polskim członkostwie w Unii ujawniały się obawy i nadzieje społeczne. 

Zwolennicy członkostwa ( PO, SLD) wskazywali na korzyści płynące z przystąpienia do 

Unii, wśród nich najczęściej podkreślano m.in.: obniżenie bezrobocia, otwarcie nowych 

rynków pracy i zbytu polskich towarów, przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego, poprawę 

materialnych warunków życia oraz umocnienie roli Polski w Europie i na świecie. Politycy 

zorientowani niechętnie wobec Unii (Samoobrona, LPR) wskazywali z kolei na 

niebezpieczeństwo wykupienia polskiej ziemi przez obcy kapitał, na niekorzystne warunki 

funkcjonowania sektora rolnego, na nieprzygotowanie Polski do integracji, na groźbę utraty 

suwerenności oraz niebezpieczeństwo promocji w Polsce relatywizmu etyczno-moralnego. W 

promocji obu stanowisk wykorzystywano tradycyjne nośniki informacji politycznej takie, jak 

: plakat, ulotka, spot telewizyjny lub radiowy, ale pomocą służyły również strony internetowe 

oraz CD ROM – y. W referendum udział wzięło 58,85 % uprawnionych do głosowania 

Polaków, za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45 %10. Wynik 

referendum oznaczał akceptację Polaków dla wejścia Polski do struktur Unii, ale jednocześnie 

sygnalizował fakt, że co czwarty glosujący Polak prezentował postawę niechęci i 

sceptycyzmu do Unii. Politycy partii prounijnych triumfowali, wskazując na symboliczny 

wymiar zwycięstwa i dokonujące się na oczach Polaków trwałe umiejscowienie Polski w 

strukturach świata zachodniego, eurosceptycy zaś łagodzili swoje stanowisko wobec Unii 

podtrzymując zarazem chęć permanentnej deprecjacji korzyści z niej płynących11.  

Czerwcowe referendum 2003 r. było nie tylko istotnym wydarzeniem z perspektywy 

realizacji zamierzeń, wytyczonych przez polityków w Polsce po 1989 r., ale zamykało czas 

debat i sporów partyjnych , dotyczących  sensu wejścia Polski do Unii i szczegółowych zasad 

jej  przystąpienia. Otwierała się natomiast płaszczyzna ścierania się poglądów partii 

                                                
10 Dane w oparciu o informacje zawarte na stronie : http://referendum.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexC.html, z dn. 

20. X 2008 r. 
11 Wywiad R. Giertych dla „Gazety Wyborczej” z dn. 13. VI 2003 r. 

http://referendum.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexC.html
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politycznych odnośnie praktycznego wymiaru polskiego członkostwa oraz instytucjonalnej 

przyszłości Unii Europejskiej. Politycy szybko dostrzegli, iż miejsce niedawnego sporu 

dotyczącego potrzeby wejścia Polski do Unii, może z powodzeniem zająć spór nowy, 

kreślący pożądany wymiar relacji Polska-Unia oraz sygnalizujący polskie dylematy wobec 

przyszłości Unii. Osią sporu partyjnego w Polsce 2008 r. wydawał  się przede wszystkim 

problem kształtu przyszłego Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jako 

dokumentu  reformującego dotychczasowe zasady funkcjonowania Unii.  

Dokumentem o podstawowym i kluczowym znaczeniu z punktu widzenia reform 

unijnych był podpisany 13. XII 2007 r. przez szefów państw i rządów oraz ministrów spraw 

zagranicznych państw członkowskich UE Traktat Lizboński12. Delegacji polskiej 

przewodniczył w Lizbonie Prezydent Lech Kaczyński, podpisy złożyli zaś Premier Donald 

Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przykładem włączenia kwestii 

traktatu w obszar sporu partyjnego był fakt, iż Prezydent RP, który negocjował jego 

postanowienia, uznając je w formie końcowej za korzystne dla Polski,  odmawiał  jego 

ratyfikacji, która była niezbędna dla wejścia Traktatu w życie 1. I 2009 r. Traktat stanowił 

umowę międzynarodową, zmieniającą dotychczasowe prawne podstawy funkcjonowania 

Unii: Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. W 

odróżnieniu od Traktatu Konstytucyjnego, nie zastępował on dotychczasowych traktatów, 

lecz je zmieniał. Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez Traktat z Lizbony była likwidacja 

Wspólnoty Europejskiej i tzw. „struktury trójfilarowej”, co oznaczało w praktyce, iż 

kompetencje, prawa i obowiązki  Wspólnoty przejmie Unia Europejska. Według 

projektodawców zmiana ta upraszczała skomplikowaną i niezrozumiałą dla obywateli 

strukturę UE. Jednak do głównych zmian, wynikających z postanowień traktatu, zaliczyć 

należy w stosunku do wcześniejszego stanu prawnego: 1/ nadanie UE osobowości prawnej; 2/ 

zmiany instytucjonalne – uznanie Rady Europejskiej za instytucje Unii, ustanowienie funkcji 

przewodniczącego Rady Ministrów oraz wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ograniczenie od 2014 r. składu Komisji Europejskiej 

do 2/3 liczby państw członkowskich; 3/ zwiększenie liczby obszarów objętych w Radzie 

procedura podejmowania decyzji większością kwalifikowaną; 4/ zmiany w systemie 

podejmowania decyzji w Radzie – przesunięcie obowiązywania systemu nicejskiego do 2017 

r., a po 2017 r. obowiązywanie systemu podwójnej większości, wprowadzenie mechanizmu 

pozwalającego kontynuować negocjacje nawet w przypadku braku mniejszości blokującej 

                                                
12 Szerzej: http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_pl.htm, z dn. 20. X 2008 r. 

http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_pl.htm
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(mechanizm z Joaniny); 5/ wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego; 6/ wzmocnienie roli 

parlamentów narodowych13; 7/ rezygnacja z symboliki Unii; 8/ zmiana liczebności składu 

Parlamentu Europejskiego od połowy 2009 r. do 751 członków.  

W trakcie przygotowań do szczytu lizbońskiego polski rząd (PIS) wyartykułował 

następujące oczekiwania odnośnie kształty przyszłego dokumentu: 1/ brak zgody na system 

głosowania metodą podwójnej większości; 2/ propozycja zmiany systemu podwójnej 

większości tak, by liczbę ludności zastąpić pierwiastkiem kwadratowym liczby ludności kraju 

członkowskiego; 3/ włączenie do preambuły zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy; 4/ 

włączenie do tekstu traktatu klauzuli o solidarności energetycznej państw członkowskich na 

wypadek kryzysu; 5/ brak zgody na poszerzanie obszaru spraw podejmowania decyzji 

większością kwalifikowaną; 6/ zwiększenie wpływu parlamentów narodowych na proces 

legislacyjny UE poprzez wyposażenie ich w prawo veta; 7/ brak zgody na powołanie ministra 

spraw zagranicznych UE; 8/ brak zgody na proponowany podział kompetencji miedzy 

państwa członkowskie a instytucje unijne.  

Stanowisko rządowe z 2006 r. które można było ująć w haśle „Europa narodów”, stało 

w sprzeczności  do koncepcji „narodu europejskiego”. Politycy Prawa i Sprawiedliwości 

proponowali wizję Europy luźno zintegrowanej, ograniczonej do spraw gospodarczych, ale 

bez uwspólnotowienia kwestii społecznych, politycznych czy etyczno-moralnych. Skutkiem 

takiego postrzegania zjednoczonej Europy było sceptyczne podejście partii do tekstu Traktatu 

Konstytucyjnego. Według PIS skoro nie było w nim nowości dotyczących współpracy 

gospodarczej, a główny ciężar merytoryczny skupiał się na pogłębieniu integracji w 

dziedzinach, w których nie była ona potrzebna (np. polityka zagraniczna) nie było potrzeby 

akceptowania takiego rozwiązania. Jednocześnie politycy PIS podkreśli  dwie przesłanki, 

które przekonywały na rzecz akceptacji dokumentu: 1/ pewna reforma Unii jest potrzebna, 

Polska nie powinna stawać się „hamulcowym „ Europy; 2/ w nowym dokumencie warto 

zadbać o wprowadzenie zapisów i gwarancji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego dla 

Europy, w tym Polski. 

Ówczesna opozycja (PO, PSL, SLD) prezentowała w tej materii zdecydowanie 

odmienne stanowisko, wyrażając dezaprobatę dla kierunków i sposobów prowadzenia 

polityki zagranicznej, szczególnie zaś europejskiej.  Wskazywano przede wszystkim na 

odmienność rozumienia i definiowania „polskiego interesu narodowego”, na potrzebę 

stosowania innych środków prowadzących do jego realizacji oraz na potrzebę kompromisu i 

                                                
13 Por. Parlamenty a integracja europejska, pod red. M. Kruk i E. Popławskiej, Warszawa 2002. 
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porozumienia w stosunkach z Unią, co może okazać się korzystnie i pomocne w kontaktach 

np. z Rosją.  

Fundamentem spory partyjnego wokół przyszłości Unii było odmienne definiowanie 

przez PIS, LPR i Samoobronę z jednej strony, a PO, SLD i PSL z drugiej strony, pojęcia tzw. 

polskiej racji stanu. Zdaniem polityków ówczesnej koalicji rządowej polski interes narodowy 

definiowany był poprzez klasyczne rozumienia silne państwo. Wg. PIS. LPR i Samoobrony 

silne państwo to państwo posiadające atrybut niezależności, zamożności, posiadające silną 

armię i administrację państwową, państwo o niezachwianej i niepodzielnej suwerenności. 

Mottem polityki zagranicznej państwa wg. koncepcji prawicowych było hasło: ” Nic o nas 

bez nas”.   

Zdecydowanie odmienny punkt widzenia tej złożonej materii prezentowały ówczesne 

stronnictwa opozycyjne. Zdaniem PO, PSL i SLD dbałość o polski interes narodowy i silne 

państwo musi uwzględniać determinanty otoczenia międzynarodowego oraz niemożność 

zapewnienia współcześnie realizacji zasady pełnej suwerenności. Powszechnie wskazywano, 

iż idea integracji europejskiej była i jest oparta współcześnie na koncepcji suwerenności 

dzielonej i tzw. delegowaniu suwerenności. Wskazywano również , iż idea silnej Polski 

ulegnie materializacji tylko w przypadku silnego zakotwiczeniem kraju w strukturach 

demokratycznej Europy. Pozytywne i przyjazne podejście do Europy, charakterystyczne dla 

PO, SLD i PSL, powiązanie było w znaczący sposób z percepcją społeczną tej tematyki. 

Zdecydowana większość badań opinii publicznej wskazywała na fakt, iż Polacy stanowią w 

Europie naród najbardziej otwarty na integrację. Skutkiem badań było preferowanie przez  

ugrupowania proeuropejskie innego  podejścia w zakresie filozofii polityki do spraw unijnych 

niż ugrupowań eurosceptycznych. PO, SLD i PSL prezentowały przyjazne , a nie wrogie 

nastawienie do integracji, wskazując zarazem, iż pogłębiona integracja nie oznacza 

ograniczenia suwerenności ponieważ jest ona przenoszona na poziom ponadnarodowy. 

Wskazywano również, iż Polska jako  kraj „na dorobku” winna prezentować postawę 

zainteresowania w rozszerzaniu kompetencji wspólnotowych na nowe obszary, takie, jak: 

polityka energetyczna, zagraniczna, klimatyczna, handlowa, migracyjna i inne.  

Kwestie przyszłości Unii Europejskiej stanowiły pole zainteresowania struktur 

polskiego życia partyjnego w Polsce , szczególnie zaś w roku 2008.   Ówczesne spory i 

zróżnicowane wizje rozwoju instytucjonalno – systemowego Unii podobnie, jak miało to 
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miejsce w pookrągłostołowej Polsce, przebiegały wokół osi euroentuzjaści – eurosceptycy14. 

Podobnie również sytuowały się na niej ugrupowania polityczne; do kategorii pierwszej 

zaliczało się Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokrację 

Polską oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, do kategorii drugiej Prawo i Sprawiedliwość, Ligę 

Polskich Rodzin oraz Samoobronę. W działalności i funkcjonowaniu zdecydowanej 

większości partii można było zauważyć zjawisko kontynuacji przekazu programowego i 

postaw ideowych wobec Unii. Partie, które od lat w sposób czytelny formułowały 

komunikaty wyborcze zagospodarowały dzięki temu  poszczególne segmenty elektoratu i 

stanowiły nierzadko jedyną płaszczyznę wyrażania poglądów wyborczych na tematy unijne.  

Jedyna partia, która przeszła przed 2008 rokiem swoistą ewolucje poglądów w 

sprawach europejskich była Platforma Obywatelska. O ile w trakcie kampanii parlamentarnej 

2001 r. prezentowała postawę euroentuzjazmu, to już w wyborach 2005 r. przekaz wyborczy 

podkreślał eurorealizm poglądów PO. W ciągu kilku lat aktywności partyjnej Platforma 

oddaliła się od bezkrytycznego postrzegania problematyki unijnej, na rzecz wskazywania 

zarówno na korzyści z niej płynące, ale nie pomijając w rozważaniach pewnych zagrożeń i 

słabości. Ewolucja europejskich  poglądów Platformy spowodowała, że w swoistym rankingu 

na najbardziej prounijne ugrupowanie w polskim sejmie wysunęło się SLD. Wydaje się 

zatem, że podejmując próbę wyznaczenia umownej osi od euroentuzjazmu do 

eurosceptycyzmu i umiejscowienia na niej polskich partii politycznych  kształtowałaby się 

ona następująco: SLD – SDPL – PO – PSL -  PIS – Samoobrona – LPR.  Najbardziej 

entuzjastyczne stanowisko w materii integracji europejskiej prezentował Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, najbardziej zaś niechętnym Unii podmiotem była Liga Polskich Rodzin. 

Pozostałe ugrupowania sytuowały  się natomiast pomiędzy podmiotami, prezentującymi 

optykę postrzegania Unii w wymiarze skrajnym.  

Wydaje się, iż istotny wpływ na programy partii politycznych, w wymiarze spraw 

europejskich,  miały badania opinii i postaw Polaków, które stanowiły czynnik determinujący 

partie do odnoszenia się do powyższych spraw w swoich koncepcjach ideowych. 

Z badań opinii publicznej, prezentowanych w kwietniu i maju 2008 r. przez Centrum 

Badania Opinii Publicznej wynikało, że aż 88 % Polaków zalicza się do zwolenników 

obecności Polski w UE, zaś jedynie 7 % prezentuje zdanie odmienne. Oznaczało to, iż w 

                                                
14 M. Bonikowska, Przyszłość Unii Europejskiej w kontekście prowadzonej obecnie debaty, (w:) Kształtowanie 

się Nowego Ładu Międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, M. Malinowskiego, E. Polak, P. Trawickiego, 

Gdańsk 2007, s. 261-264. 
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latach 2004-2008 odsetek zwolenników wzrósł o 24 punkty, zaś odsetek przeciwników zmalał 

o 22 punkty.  

W elektoratach wszystkich, cieszących się największym poparciem, partiach 

politycznych dominowali zwolennicy UE (SLD 100 %, PO 98 %, PSL 90 %, PIS 85 %). 

Podobne oceny przynosiła analiza korzyści, płynących dla Polski i osobiście dla obywateli; 

we wszystkich elektoratach dominowała przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi, 

najwięcej było ich wśród elektoratu PO, najmniej wśród elektoratu PIS.  

W badaniach ujawnia się również akceptacja społeczna dla ratyfikacji przez 

Prezydenta RP Traktatu Lizbońskiego – 55 % Polaków jest „za”. Najwięcej zwolenników 

ratyfikacji było wśród elektoratów SLD 81 % i PO 75 %, z większym dystansem podchodziły 

zaś do ratyfikacji elektoraty PSL 59 % i PIS 47 %. Wśród wszystkich partii widoczna była 

wyraźna przewaga zwolenników ratyfikacji nad jej przeciwnikami15. Nawet fakt odrzucenia 

Traktatu Lizbońskiego przez Irlandczyków tylko w niewielkim stopniu wpłynął na 

zmniejszenie społecznego poparcia dla ratyfikacji do 52 %. Większość Polaków – 50 %,  

prezentowała jednak zdecydowany sprzeciw wobec idei Europy „dwóch prędkości16.  

Interesujący obraz programowych rozterek, co do przyszłości Unii wyłaniał się z 

analiz dokumentów programowych poszczególnych partii.  

Z dokumentów programowych SLD (100 % badanych wyborców akceptowało 

członkostwo w UE, 86 % uważało, że przynosi ono Polsce więcej korzyści niż strat,  60 % , 

że przynosi więcej korzyści niż strat w wymiarze osobistym, 81 % akceptowało Traktat 

Lizboński17) wyłania się obraz ugrupowania żywo zainteresowanego teraźniejszością i 

przyszłością zarówno samej Unii Europejskiej, jak również relacjami Unia – Polska18. 

Zdaniem SLD Unia Europejska znajdowała się wówczas w przełomowym momencie swego 

funkcjonowania; po przyjęciu nowych członków w 2004 r., nakreśleniu projektów zmian 

instytucjonalnych i musiała przygotowywać się do kolejnego poszerzenia o nowe kraje 

członkowskie. Według SLD rozszerzenie Unii wymagało, by Unia Europejska mogła nie 

tylko funkcjonować jako jeden z podmiotów globalnych, lecz by tworzyła ścisły związek z 

obywatelami. Sojusz uważał, że przyjęcie nowej Konstytucji europejskiej stworzy podwaliny 

pod silną i demokratyczną Europę.  SLD w integracji dostrzegało szansę realizacji 

socjaldemokratycznych wartości: solidarności, równości, wolności, sprawiedliwości i 

                                                
15 CBOS, Komunikat z badań „Opinie o Traktacie Lizbońskim”, Warszawa 2008. 
16 CBOS, Komunikat z badań „Opinie o Traktacie Lizbońskim po referendum w Irlandii”, Warszawa 2008. 
17 CBOS, Komunikat z badań „ Bilans czterech lat integracji Polski z Unią Europejską”, Warszawa 2008. 
18 Por. Uchwała nr 4 IV Kongresu SLD – główne zadania polskiej polityki zagranicznej : 

http://www.sld.org.pl/index.php?view=1&art_id=15405&pid=18&ret_id=259&rsid=0, z dn. 20. X 2008 r. 

http://www.sld.org.pl/index.php?view=1&art_id=15405&pid=18&ret_id=259&rsid=0
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demokracji. Swoją wizję przyszłej Europy Sojusz nakreślał w Manifeście Europejskim, 

czteropunktowym zestawie zasad europejskich: 1/ Europa socjalna – oparta na zasadach 

solidarności i sprawiedliwości społecznej, nie będąca tylko struktura wspólnego rynku i 

waluty, ale również wspólnych standardów socjalnych i polityki zrównoważonego rozwoju; 

2/ Europa globalnej odpowiedzialności – będąca aktywnym aktorem na światowej scenie 

politycznej; 3/ Europa otwarta – solidarna z krajami rozwijającymi się, która nie zamyka 

swych granic przed ludźmi szukającymi schronienia  przed biedą lub represjami 

politycznymi; 4/ Europa federalna – zintegrowana nie tylko pod względem ekonomicznym, 

ale też politycznym, oparta na zasadach demokracji i partycypacji obywatelskiej. W wymiarze 

predyktywnym SLD postulowało: 1/ jak najszybsze zakończenie procedury ratyfikującej 

Traktat Lizboński, przy pełnej akceptacji karty Praw Podstawowych Unii; 2/ opracowanie 

strategii wcielania postanowień Traktatu w życie; 3/ promocję europejskiej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, nowych relacji transatlantyckich UE – USA, zmian klimatycznych 

oraz polityki energetycznej; 4/ podejmowanie starań o jak najlepszy wymiar sąsiedztwa z 

Niemcami w ramach UE; 5/ stałą współprace z pozostałymi państwami członkowskimi UE, 

wychodzącą naprzeciw nowym wyzwaniom politycznym i cywilizacyjnym Unii. 

W dokumentach programowych SDPL ( Deklaracja Programowa) wskazywało się na 

konieczność promowania idei Unii federalnej i socjalnej. Zdaniem partii, Europa winna być 

zintegrowana politycznie i oparta na zasadach demokracji i obywatelskiej partycypacji w 

podejmowaniu decyzji. Na straży tych zasad winna stać Konstytucja Europejska, będąca w 

swej treści rezultatem ogólnoeuropejskiej debaty obywatelskiej. Nowy wymiar Unii winien 

być osadzony na zasadach solidarności i sprawiedliwości społecznej, stanowiących nie tylko 

strukturę wspólnego runku i waluty, ale obszar wspólnych standardów socjalnych i polityki 

zrównoważonego rozwoju (cele sformułowano identycznie, jak w programie SLD). 

Socjaldemokracja Polska oczekiwała Unii otwartej i globalnej w zakresie odpowiedzialności, 

która promować będzie multilateralny model stosunków międzynarodowych19. 

Problematyka unijna stała się również przedmiotem wspólnego zainteresowania partii 

lewicowych w Polsce. W maju 2006 r. sformułowały one wspólną deklarację w sprawie 

miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej20.   W dokumencie podpisanym przez polityków 

SLD, SDPL oraz Partii Demokratycznej (utworzonej 7-8. V. 2005 r.) wskazano, iż bilans 

dotychczasowego członkostwa Polski w Unii wypada dodatnio. Odnotowano z satysfakcją, że 

                                                
19 Stanowisko I Krajowej Konferencji SDPL w sprawie Unii Europejskiej: 

http://www.sdpl.pl/index.php/ida/117/?p=2, z dn. 20. X 2008 r. 
20 Szerzej: http://www.sdpl.pl/index.php/ida/116/, z dn. 20.X 2008 r. 

http://www.sdpl.pl/index.php/ida/117/?p=2
http://www.sdpl.pl/index.php/ida/116/
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nie sprawdziły się czarne przepowiednie partii populistycznych i nacjonalistycznych, 

powodowane ignorancja i politycznym wyrachowaniem. Krytyce poddano okres rządów PIS, 

jako czas źle odczytywanej idei integracji europejskiej, prowadzenia niespójnej i 

niekompetentnej polityki europejskiej oraz wytwarzania niekorzystnego wizerunku Polski na 

arenie międzynarodowej. Wskazano również na propozycje działań, jakie należy podjąć z 

myślą o współtworzeniu nowoczesnego wymiaru Unii. Do podstawowych w tym względzie 

zaliczono: 1/  dążenie do wypracowania i ratyfikowania w Polsce Traktatu Konstytucyjnego; 

2/  konieczność jak najszybszego możliwie wprowadzenia euro; 3/ tworzenie jednolitej 

polityki zagranicznej Unii oraz  4/ budowanie trwałych związków politycznych z Niemcami i 

Francją.  W konkluzji dokumentu stwierdzono, iż Polska stoi przed wielką historyczna szansą, 

a członkostwo w Unii pozwala nadrabiać wielowiekowe zapóźnienia cywilizacyjne. 

W dokumentach programowych Platformy Obywatelskiej (98 % wyborców 

akceptowało członkostwo w UE, 76 % uznawało, że przynosi ono korzyści Polsce, 60 %, że 

przynosi korzyści osobiste, a 75 % było za akceptacją dla Traktatu Lizbońskiego) 

problematyka unijna zajmowała wiele miejsca21. Wielokrotnie wskazywano  w nich na 

korzyści, płynące z polskiego członkostwa w Unii oraz podkreślano konieczność 

podejmowania działań na rzecz reformowania instytucji unijnych. W dokumencie pt. „ 

Podstawy programu politycznego” zawarto i rozwinięto w wymiarze szczegółowych postulat 

silnej i bezpiecznej Polski w Unii Europejskiej. Podkreślono, iż zmienione po 1989 r. 

położenie geopolityczne Polski, w tym zwłaszcza obecność w NATO i UE, daje Polsce 

najlepsze od kilkuset lat możliwości realizacji interesów stanowiących treść polskiej racji 

stanu. Do niezmiennych celów polskiej polityki zagranicznej, bez względu na sytuacje 

międzynarodową, zaliczono22: 1/ strzeżenie suwerenności Rzeczypospolitej; 2/ zapewnienie 

krajowi bezpieczeństwa; 3/ zapewnienie korzystnych warunków rozwoju cywilizacyjnego i 

gospodarczego; 4/ umacnianie międzynarodowej pozycji Polski. Jednocześnie podkreślono, iż 

realizacja powyższych celów możliwa jest tylko w sytuacji trwałego usytuowania Polski w 

rodzinie narodów europejskich oraz umiejętnego łączenia realizacji interesu narodowego z 

troska o interes całej Unii Europejskiej. 

Poddając znaczącej krytyce lata sprawowania władzy przez PIS, określając je mianem 

czasu zmarnowanego, PO kreśliła wyzwania, stojące wówczas przed Polską w kontekście 

członkostwa w Unii. Do zasadniczych zadań  rządu PO i PSL zaliczono m.in. : 1/ umiejętne 

                                                
21 Por. : http://www.platforma.org/program/, z dn. 20.X 2008 r.  
22 Por. Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy: : http://www.platforma.org/program/, z dn. 20.X 2008 

r. 

http://www.platforma.org/program/
http://www.platforma.org/program/
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wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie daje członkostwo w Unii i jak najszybsze 

przeprowadzenie zasadniczych reform, które pozwoliłyby na zwiększenie zagranicznych 

inwestycji w Polsce, a poprzez to obniżyłyby bezrobocie, podatki i koszty pracy; 2/ skuteczne 

wykorzystanie funduszy europejskich; 3/ podjecie przez Polskę roli lidera w procesie 

integracji w środkowo-wschodniej części Europy; 4/ włączenie się w dzieło pilnego 

opracowania nowego fundamentu instytucjonalnego Unii, który winien zapewnić 

konsolidację instytucji Unii oraz uczynić ją instytucją nowoczesną i przygotowana na 

wyzwania, którym żaden kraj w pojedynkę nie jest w stanie sprostać: zagrożeniom 

terrorystycznym, presji migracyjnej oraz zmianom klimatycznym23. 

PO kreśliło w swoich dokumentach programowych wizje przyszłej Europy jako 

kontynentu opartego w swoim funkcjonowaniu na kilku zasadach i filarach nośnych: 1/ 

Europa solidarna – udzielająca wsparcia biedniejszym regionom i państwom; 2/ Europa 

zróżnicowanych systemów wartości, tradycji i obyczajów – całkowite przeciwstawienie się 

idei uniformizacji tych obszarów działania Unii; 3/ Europa solidarności energetycznej; 5/ 

Europa wspólnej polityki zagranicznej – opartej na ustanowieniu funkcji Wysokiego 

Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz utworzeniu Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych; 6/ Europa wspólnej waluty24; 7/ Europa konkurencyjna i 

kreatywna – otwierająca rynki, wspierająca deregulację oraz funkcjonowanie małej i średniej 

przedsiębiorczości.  

W wymiarze predyktywnym Platforma Obywatelska formułowała zapewnienie o 

profesjonalnym przygotowaniu struktur polskiej administracji do przewodnictwa polskiego w 

Unii, II połowie 2011 r. Jednocześnie PO zapewniała, iż prowadzić będzie skuteczny i 

aktywny lobbing na rzecz polskiego rolnictwa i jego szans modernizacyjnych, podejmie 

starania zmierzające do wzmocnienia koordynacji działań prokuratorów i służb policyjnych 

tak, aby skutecznie przeciwdziałać przestępczości transgranicznej oraz stworzy  program 

szkoleniowy dla kandydatów do pracy w instytucjach UE. Kluczowym wyzwaniem, wg. 

Platformy Obywatelskiej, było  jak najszybsze wprowadzenie w Polsce waluty europejskiej - 

euro. Problem ten został zasygnalizowany zarówno w dokumentach programowych PO, jak 

również ujawnił się w praktyce politycznej. W październiku 2008 r. lider PO D. Tusk wskazał 

na termin 1. I 2012 r. jako moment wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej. Zarówno 

sam termin, jak i sens wprowadzenia euro wzbudziły w Polsce debatę polityczno – społeczną. 

                                                
23 Por.  Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005-2009, Instytut Państwa i Administracji, Warszawa 2005. 
24 Por. Zasadnicze cele naprawy państwa. Sprawy europejskie:  http://www.platforma.org/program/, z dn. 20. X 

2008 r. 

http://www.platforma.org/program/
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W dn. 28. X 2008 r. Rada Ministrów przyjęła plan wprowadzanie euro, tzw. mapę drogową25, 

rozpoczynając jednocześnie proces konsultacji partyjnych i politycznych wokół tego 

problemu. W tym samym dniu kwestia euro stała się przedmiotem spotkania Rady 

Gabinetowej, w trakcie której zarówno Prezydent RP, jak również Rada Ministrów zgodne 

były co do nieuchronności tego procesu26. W trakcie spotkania strony zasygnalizowały jednak 

odmienne stanowisko w kontekście daty wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej.  

W pierwszych dniach listopada 2008 r. po wielu sporach politycznych udało się 

jednak wypracować konsensus, iż wprowadzenie w Polsce euro jest niezbędne, zaś spór 

środowisk partyjnych koncentruje się obecnie na dacie jego wprowadzenia, jak również na 

okolicznościach prawnych (referendum konstytucyjne lub referendum w sprawie euro) 

poprzedzających ten fakt27.           

W dokumentach programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego ( 90 % wyborców 

akceptowało członkostwo Polski w UE, 79 % uważało, że przynosi ono więcej korzyści niż 

strat, 41 % prezentowało pogląd, że przynosi również korzyści osobiste, a 59 % akceptowało 

przyjęcie Traktatu Lizbońskiego) problematyka unijna podjęta była dość oszczędnie. W 

dokumencie pt. „Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety na lata 2007-

2011” wskazano  na konieczność umocnienia pozycji i roli Polski w Europie, poprzez rozwój 

gospodarczy, społeczny i demograficzny oraz stworzenie zamożnego i silnego społeczeństwa 

obywatelskiego. Uznano  za konieczne realizowanie w Polsce europejskiego modelu 

społecznego, tworzenie wielostronnych więzi współpracy w Europie oraz budowę Europy 

Ojczyzn, zmierzającej do zachowania suwerenności i tożsamości narodów i państw Europy28. 

PSL wskazywało również w swoim programie na potrzebę zapewnienia pełnego 

wykorzystania funduszy z UE na rozwój polskiej wsi i rolnictwa, infrastruktury, 

przedsiębiorczości poprzez realizacje zadań samorządu terytorialnego. W opinii PSL silna 

Polska w Unii Europejskiej tworzyć będzie fundamenty silnej Europy w każdym jej miejscu, 

w każdej polskiej wsi, miasteczku i mieście. Przyszłość Unii postrzegało Stronnictwo w 

wymiarze konieczności podjęcia następujących działań: 1/ dzięki członkostwu w Unii Polska 

powinna usunąć niedomówienia w stosunkach z Niemcami oraz poprawić relacje z Rosją; 2/ 

umacniać pozycję Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dla wzmocnienia pozycji 

Polski w Unii; 3/ wspierać europejską politykę solidaryzmu społecznego i wspierania 

                                                
25 Pełen tekst dokumentu dostępny na stronie: 

http://www.premier.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/mapa_drogowa_euro.pdf, z dn. 5. XI 2008 r.  
26 Por. http://www.kprm.gov.pl:80/s.php?id=2674, z dn. 5.XI 2008 r. 
27 Por. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nastapila-zasadnicza-zmiana-klimatu-w-debacie-ws-

euro,wid,10538939,wiadomosc.html?ticaid=16e85, z dn. 4.XI 2008 r. 
28Szerzej:  http://www.psl.org.pl/download/priorytety.pdf, z dn. 20. X 2008 r.  

http://www.premier.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/mapa_drogowa_euro.pdf
http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2674
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nastapila-zasadnicza-zmiana-klimatu-w-debacie-ws-euro,wid,10538939,wiadomosc.html?ticaid=16e85
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nastapila-zasadnicza-zmiana-klimatu-w-debacie-ws-euro,wid,10538939,wiadomosc.html?ticaid=16e85
http://www.psl.org.pl/download/priorytety.pdf
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regionów biednych; 4/ inicjować działania zmierzające do tworzenia zrębów wspólnej 

polityki zagranicznej i obronnej Unii; 5/ wykazywać dbałość, by w przyszłej Konstytucji 

Europejskiej nakreślono społeczny model dbałości o tzw. kapitał społeczny29. 

Dokumenty programowe Prawa i Sprawiedliwości ( 85 % wyborców to  byli 

zwolennicy członkostwa w UE, 53 % uważało, że przynosi ono Polsce korzyści, 36 % 

wskazywało na korzyści osobiste, a 47 % opowiadało się za przyjęciem Traktatu 

Lizbońskiego) kreowały wizję UE jako wspólnoty, działającej w oparciu o czytelne i 

sprawiedliwe zasady i wartości. PIS postulowało zwiększenie przejrzystości wewnętrznych 

mechanizmów decyzyjnych w Unii i większej transparencji funkcjonowania instytucji 

unijnych. Wskazywało również na konieczność podejmowania starań o uzyskanie 

przynależnego Polsce procentowego udziału kadrowego wśród pracowników struktur 

unijnych, szczególnie zaś na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych. Wśród obaw 

związanych z praktyką funkcjonowania Unii wymieniało się niebezpieczeństwo 

zdominowania Unii przez państwa najsilniejsze, o największej liczbie ludności i 

najpotężniejsze ekonomicznie, co skutkować mogłoby negatywnym wpływem na realizację 

idei solidarności europejskiej. PIS nie kryło swej niechęci do takiego wymiaru 

funkcjonowania Unii30.    

Przyszłość Unii postrzegana była w powiązaniu ze zniwelowaniem reguł dla Polski 

niekorzystnych. Według PIS konieczne wydawało się: 1/ zabezpieczenie znaczącej pozycji 

Polski we wspólnocie europejskiej; 2/ utrzymanie siły polskiego głosu; 3/ zapewnienie 

wieloletniego wsparcie finansowego dla działań wzmacniających struktury państwa, 

modernizacji polskiej gospodarki oraz unowocześnienia nauki31. PIS uznaje za konieczne 

podjecie działań korelujących unijną politykę sąsiedztwa poprzez silniejsze zaangażowanie 

UE w obszary Europy Wschodniej oraz Południowego Kaukazu i Zakaukazia. Strategicznymi 

celami UE na  lata po 2008 r. były wg. PIS działania zmierzające do budowania szybkich i 

pewnych perspektyw członkostwa w strukturach euro-atlantyckich dla Ukrainy, Gruzji, 

Mołdawii oraz Azerbejdżanu, Armenii, a przyszłości Białorusi. Unia winna również 

zwiększać w kolejnych latach wysokość środków przeznaczanych na rozwój najuboższych 

państw oraz partycypować w działaniach, zmierzających do rozwiązania problemów 

globalnych takich, jak: walka z AIDS, gruźlicą, malarią, ochrona środowiska, zapobiegania 

zmianom klimatycznym. Istotnym wyróżnikiem programowym PIS –u było podkreślanie 

                                                
29 Por. PSL. Stawiamy na normalność – Polska lepszych szans. Deklaracja programowa PSL : 

http://www.psl.org.pl/download/deklaracja_programowa.pdf, z dn. 20. X 2008 r. 
30 Por. Program PIS – 2009: http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=148, z dn. 12.III 2009 r. 
31 Por. Program PIS – 2007: http://www.pis.org.pl/dokumenty.php, z dn. 20.X 2008 r. 

http://www.psl.org.pl/download/deklaracja_programowa.pdf
http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=148
http://www.pis.org.pl/dokumenty.php
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konieczności zapewnienia Polsce w Unii suwerenności w zakresie kwestii etyczno-

moralnych, szczególnie w zakresie ochrony życia i godności ludzkiej. Problem ten znajdował 

odzwierciedlenie zarówno w dokumentach programowych PIS, ale był silnie wyartykułowany 

przez prezesa PIS J. Kaczyńskiego w expose sejmowym w lipcu 2006 r.32. PIS nie krył 

również potrzeby wzmocnienia więzi energetycznych Unii, widząc w tym spełnienie 

postulatów dbałości o bezpieczną i niezależną od Rosji Polskę. Jasno i stanowczo wypowiadał 

się PIS w sprawie wejścia Polski do strefy euro. W opinii partii powyższa decyzja winna być 

podjęta w perspektywie kilkunastu (do 10) najbliższych lat, a na pewno nie należy 

podejmować jej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku33. Jednocześnie w rozmowach z 

Platformą Obywatelską PIS deklarowało możliwość rozważenia przeprowadzenia w tej 

materii referendum, ale stanowczo prezentowało pogląd, iż bez zgody PIS –u (wymóg zmiany 

przepisów Konstytucji) wprowadzenie euro jest w Polsce niemożliwe.  

PIS w sprawach przyszłości Unii prezentowało stanowisko Unii przychylne, swoją 

pełną akceptację uzależniało jednak od spełnienia postulatów sankcjonujących w Unii Polskę 

niezależną i suwerenną.  

Samoobrona RP swoje stanowisko odnośnie miejsca Polski w strukturach unijnych 

prezentowała w dokumencie pod nazwą „Stanowisko partii Samoobrona RP w sprawie 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na wynegocjowanych warunkach”34 oraz w 

dokumencie pt. „ Stanowisko nr 5 V Kongresu Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej w 

sprawie polskiej polityki zagranicznej”35. Z dokumentów wyłaniał się wstrzemięźliwy 

stosunek partii do warunków integracji z Unią oraz przekonanie o przewadze strat Polski nad 

zyskami, wynikającymi z przynależności unijnej. Wielokrotnie podkreślano  w programie 

Samoobrony brak równouprawnienia w stosunkach bilateralnych Polska – Unia oraz 

niebezpieczeństwa, wynikające dla Polski z uczestnictwie w Unii. Do głównych Samoobrona 

zaliczała: 1/ brak uregulowań stosunków własnościowych ziemi i nieruchomości na terenach 

województw zachodnich i północnych; 2/ brak niezależności Narodowego Banku Polskiego 

od struktur Unii; 3/ groźbę likwidacji zakładów produkcyjnych w Polsce; 4/ deprecjację 

polskiej wsi w porównaniu z praktyką funkcjonowania wsi europejskich; 5/ absorpcją w 

Polsce niebezpiecznych zasad etyczno-moralnych i tworzenie klimatu relatywizmu 

obyczajowego.  

                                                
32 Tekst expose: http://www.pis.org.pl/article.php?id=4591, z dn. 20. X 2008 r. 
33 Por. http://www.pis.org.pl/article.php?id=13650, z dn. 28.X 2008 r. 
34 Por. http://www.samoobrona.org.pl/pages/05.Unia/index.php?document=79.html, z dn. 20.X 2008 r. 
35 Por. 

http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/10.V_Kongres/10_stanowiska/index.php?document=05.html, z 

dn. 20.X 2008 r. 

http://www.pis.org.pl/article.php?id=4591
http://www.pis.org.pl/article.php?id=13650
http://www.samoobrona.org.pl/pages/05.Unia/index.php?document=79.html
http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/10.V_Kongres/10_stanowiska/index.php?document=05.html
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W propozycjach dotyczących przyszłości Unii Europejskiej Samoobrona RP 

wskazywała na potrzebę silnego umiejscowienia Polski w strukturach Unii. Według partii 

Polska powinna stawać się jednym z wiodących krajów UE, a głos Rzeczypospolitej winien 

być słyszalny zarówno  podczas debaty o przyszłości instytucjonalnej Unii, jak również w 

fazie podejmowania decyzji wiążących. Samoobrona kreśliła wizję Europy opartej na 

zasadach Europy socjalnej i gwarantującej podstawowe prawa obywatelskie i pracownicze, 

opowiadała się za dalszym pogłębianiem i rozszerzaniem integracji oraz zdecydowanie 

popierała aktywny udział Polski we wschodnim wymiarze Wspólnej Polityki Sąsiedztwa. 

Zdaniem polityków Samoobrony Rzeczpospolita jako najliczniejszy i posiadający największy 

potencjał nowy kraj członkowski UE powinien aktywnie zaangażować się w budowę nowych 

sojuszy regionalnych w Europie. Szczególne znaczenie posiadała w tym względzie idea 

wzmacniania pozycji Polski w UE poprzez wzmocnienie roli Trójkąta Weimarskiego, 

stabilizowanie partnerskich stosunków z Niemcami i Francją oraz włączanie do współpracy w 

Europie Rosji, w ramach tzw. Czworokąta Euroazjatyckiego. W warunkach postępującej 

globalizacji Samoobrona uznawała zjednoczoną Europę za gwaranta podstawowych praw 

socjalnych i ekonomicznych obywateli. 

W dokumentach programowych Ligi Polskich Rodzin widoczny był zdecydowany 

sceptycyzm i niechęć do kształtu integracji Polskiej z Unią Europejską36. O ile dostrzegalna 

stawała się ewolucja stanowiska Ligi w sprawach akcesji Polski do Unii – od dezaprobaty do 

ostrożnej akceptacji, to w materii przyszłości Unii stanowisko Ligi wydawało się 

konsekwentnie niezmienne. LPR uznawała ewentualna ratyfikacje Traktatu Lizbońskiego 

przez Prezydenta RP za działania niezgodne z polskimi interesami narodowymi, określanymi 

mianem „racji stanu” oraz z Konstytucją RP.  

Stanowisko Zarządu Głównego LPR w sprawie wezwania Prezydenta RP do odmowy 

ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego zawierało wskazanie, iż ratyfikacja Traktatu oznaczać 

będzie ograniczenie suwerenności i niepodległości Polski, sprzeniewierzenie się przez 

Prezydenta RP zasadom zawartym w art. 130 Konstytucji („…dochowam wierności 

postanowieniom Konstytucji, będę strzegł…niepodległości i  bezpieczeństwa państwa…”) 

oraz nierespektowanie art. 8 Konstytucji RP ( „Konstytucja RP jest najwyższym prawem 

Rzeczypospolitej”). Politycy LPR uznawali kwestie niedopuszczenia do ratyfikacji za sprawę 

o fundamentalnym dla przyszłości Polski znaczeniu oraz wskazywali na konieczność 

                                                
36 Por. http://www.lpr.pl/, z dn. 20. X 2008 r. 

http://www.lpr.pl/
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respektowania narodowych interesów Polaków, szczególnie zaś obrony suwerenności 

Rzeczypospolitej. 

W sprawach bieżącej polityki Unii Europejskiej Liga opowiadała się za współpracą w 

jej ramach, ale na zasadach równych praw i warunków członkostwa, wyrażała sprzeciw w 

stosunku do dalszej integracji europejskiej oraz prezentowała postawę niechęci do federalnej 

koncepcji Unii. Przyjęcie wspólnej Konstytucji europejskiej, podobnie, jak  waluty 

europejskiej Euro stanowiło dla Ligi element naruszania suwerenności narodowej;  w 

podobnym duchu Liga wyrażała sprzeciw wobec unijnej  polityki umniejszania roli i 

znaczenia chrześcijańskich korzeni Europy i niedopuszczania do trwałego ich zakotwiczenia 

w dokumentach europejskich37.  Sprzeciw Ligi dotyczył również koncepcji nadania Unii 

Europejskiej osobowości prawnej, nadrzędności traktatu nad prawem polskim oraz zapisów 

godzących w życie ludzkie i rodzinę. 

W dniu 1. XI 2008 r. polskie media obiegła informacja, iż Liga Polskich Rodzin 

wspólnie m.in. z Ligą Północną Umberto Bossiego z Włoch i Ruchem dla Francji Philippe de 

Villiersa założyła ogólnoeuropejską partię Libertas38. W jej skład wchodziły również partie 

narodowe z Czech i Irlandii, a wspólny mianownik stanowił eurosceptycyzm. Partie, tworzące 

Libertas, były przeciwne uchwaleniu ogólnoeuropejskiej konstytucji. Ruch dla Francji 

Philippe de Villiersa, podobnie jak LPR, sprzeciwiał się aborcji, opowiadał się za narodową 

gospodarką oraz prezentował powściągliwość i niechęć w stosunku do obcych inwestycji i 

globalizacji. 

                                                
37 http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1250&Itemid=41, z dn. 20.X 

2008 r. 
38 Por. http://www.tvn24.pl/-1,1571261,0,1,lpr-tworzy-miedzynarodowa-narodowke,wiadomosc.html, z dn. 1.XI 

2008 r. 

http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1250&Itemid=41
http://www.tvn24.pl/-1,1571261,0,1,lpr-tworzy-miedzynarodowa-narodowke,wiadomosc.html

