


Podsumowanie 15 lat 
członkostwa Polski                
w Unii Europejskiej 



Czy Polska zrobiła dobrze 

przystępując do Unii 

Europejskiej? 



Dlaczego Unia Europejska 

się rozszerza? 



Cele rozszerzania się UE 

• Zjednoczenie państw europejskich wokół wspólnego 

projektu polityczno-gospodarczego 

• Jedno z najskuteczniejszych narzędzi wspierania 

reform politycznych, gospodarczych i społecznych, 

a także umacniania pokoju, stabilizacji oraz 

demokracji na całym kontynencie 

• Wzmocnienie obecności UE na arenie światowej (28 

państw może więcej) 

 

 



Pytanie 1 

Aby przystąpić do UE państwo musi 

być bogate? 

 

Prawda/Fałsz 



Pytanie 1 

Fałsz 
 

Unia Europejska przyjmuje państwa, 

które mają sprawnie funkcjonującą 

gospodarkę rynkową i mogą 

poradzić sobie konkurując z innymi. 



Pytanie 2 

Aby przystąpić do UE państwo musi 

być demokratyczne? 

 

Prawda/Fałsz 



Pytanie 2 

Prawda 
 

W państwie członkowskim muszą 

być także chronione prawa 

człowieka. Specjalną opiekę otacza 

się także mniejszości. 



Pytanie 3 

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej 

państwo musi zmienić całe prawo w 

nim obowiązujące? 

 

Prawda/Fałsz 



Pytanie 3 

Fałsz 
 

Państwo dostosowuje swoje prawo 

oraz przyjmuje wspólnotowy 

dorobek prawny. 



Najważniejsze daty 

1988 r. - Polska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z 

Europejską Wspólnotą Gospodarczą; 

1991 r. - podpisano Układ Europejski; 

16 lipca 1997 r. Komisja Europejska rekomenduje 

uruchomienie negocjacji z Polską; 

13 grudnia 2002 r. - koniec rozmów akcesyjnych; 

1 maja 2004 r. - Polska przyjęta do Unii Europejskiej 



Rozszerzenia Unii Europejskiej 

Niemcy 

Francja 

Włochy 

Belgia 

Holandia 

Luksemburg 

Dania (1973) 

Wlk. Brytania (1973) 

Irlandia (1973) 

Grecja (1981) 

• Litwa (2004) 

• Malta  (2004) 

• Polska (2004) 

• Słowacja (2004) 

• Słowenia (2004) 

• Bułgaria (2007) 

• Rumunia (2007) 

• Chorwacja (2013) 

• Hiszpania (1986) 

• Portugalia (1986) 

• Austria (1995) 

• Finlandia (1995) 

• Szwecja (1995) 

• Cypr (2004) 

• Czechy (2004) 

• Estonia (2004) 

• Węgry (2004) 

• Łotwa (2004) 

 

 



Poparcie dla UE w Polsce 

 
91 % 
 



Ile otrzymaliśmy z Unii? 

 
 

 

•                                                159,4 mld euro 52 mld euro 

+107,4 mld euro 



Ile otrzymaliśmy z Unii? 

2004-2006 – 6,3 mld EUR 

2007-2013 – 65 mld EUR 

2014-2020 – 75,8 mld EUR 



Polska kiedyś i dziś 
 
PKB na mieszkańca w relacji do średniej unijnej 
 

2004 2017 

50% 

 

70% 



Polska kiedyś i dziś 

Aktywność zawodowa Polaków 

2004 2017 

57% 

 

72,2% 



Polska kiedyś i dziś 

 

 

2 262 euro 

 

Tyle Unia Europejska 
zainwestowała w 

jednego mieszkańca 
Polski w ciągu 

ostatnich dziesięciu 
lat. 

 



Polska kiedyś i dziś 

 

 

151 000 

 

Do stworzenia tylu 
miejsc pracy w 

Polsce przyczyniła się 
Unia Europejska 

 

 



Polska kiedyś i dziś 

 

 

12 200 km 

 

 

Tyle dróg 
zbudowano lub 

zmodernizowano. 

 

 



Polska kiedyś i dziś 

 

 

Ponad 9 
milionów 
Polaków 

 

 

Tylu mieszkańców 
Polski otrzymało 
dostęp do sieci 

szerokopasmowych. 

 

 



Quiz 



Dziękujemy za uwagę!  


