
Temat: Polska droga do Unii Europejskiej.     07.05.2020 

           14.05.2020 

Nadal nie otrzymałem zaległej pracy od Kamila, Piotra, Jakuba O., Krystiana  

i Dawida Z. 

 

Temat do realizacji na dwie godziny lekcyjne. 

Pod tematem podałem prace, którą macie mi przesłać. 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 387 – 390 

Przeczytaj: 

Droga do Unii Europejskiej okazała się dla Polski dłuższa niż starania o wejście do NATO. 

Wprawdzie już we wrześniu 1989 roku podpisana została umowa dotycząca współpracy, 

niemniej oficjalny wniosek akcesyjny złożono 8 kwietnia 1994 roku. Polska musiała 

zreformować swój system ekonomiczny i dostosować prawo do wymogów Unii Europejskiej. 

Po trzech latach uzyskano pozytywną opinię Komisji Europejskiej na temat stanu 

przygotowań, a od marca 1999 roku rozpoczął się proces negocjacyjny. Rząd polski i znaczna 

część społeczeństwa wiązała z UE nadzieję na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego 

i politycznego kraju, a także „przyspieszenie cywilizacyjne”. Ze strony państw członkowskich 

Unii pojawiały się obawy związane z wysokimi kosztami przyjęcia nowych państw i tym 

samym obniżeniem się poziomu życia obywateli Unii. Obawy dotyczyły też umiejętności 

dostosowania się państw kandydujących do systemu prawnego Europy. Nie bez znaczenia 

była perspektywa pojawienia się nowych osób na europejskim rynku pracy. 

Proces negocjacyjny składał się z 5 etapów: przeglądu ustawodawstwa pod kątem zgodności 

z prawem unijnym; formułowania stanowisk negocjacyjnych przez obie strony, czyli Polskę 

i UE; toczenia negocjacji w tzw. obszarach roboczych; rozmów dotyczących treści traktatu 

akcesyjnego; ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez Polskę i UE. 

Proces zakończono 13 grudnia 2002 roku na szczycie unijnym w Kopenhadze. Wśród 

negocjatorów należy wymienić Jacka Saryusza-Wolskiego i Danutę Hübner, choć też trzeba 

pamiętać, że w negocjacje zaangażowanych było bardzo wiele osób: urzędników, prawników, 

polityków. W celu koordynowania ich działań powołano już w 1996 roku Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej. Traktat akcesyjny został podpisany przez rząd polski 15 kwietnia 



2003 roku w Atenach. 17 kwietnia Sejm RP zdecydował, że zgodę na ratyfikację podejmie 

naród w referendum ogólnokrajowym. 

Ważność referendum została potwierdzona przez Sąd Najwyższy, w związku z tym 23 lipca 

prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował traktat. 1 maja 2004 roku Polska stała się 

członkiem Unii. 

Obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=4gSJT9pN19E 

 

Następnie odpowiedz na pytanie 4 str. 390 Proszę o przesłanie odpowiedzi na adres 

arkadiuszeksman@gmail.com do 14 maja. 

 

Po wykonaniu tego zadania, przejdź na stronę 391. Zapoznaj się z materiałem źródłowym  

i odpowiedz na pytania pod nim do zeszytu. 

Proszę nie wysyłać mi tych zadań. 
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