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Słuchaczu, podczas zdalnej nauki  wiadomości potrzebne do opanowania poszczególnych tematów 

znajdziesz w podręczniku. Większość słuchaczy nie posiada podręczników dlatego będę wskazywać linki  

do stron, z których będzie można skorzystać. Polecam platformę   www.epodreczniki.pl . Będę także kierować do 

stron na youtube ze zdalnymi lekcjami.  

Poniżej znajdziesz niezbędne wskazówki oraz polecenia do wykonania. Na końcu informacji otrzymasz polecenia 

do wykonania oraz termin ich przesłania mailowo lub oddania w szkole . Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad pracy podczas zdalnej nauki zamieszczono na stronie www CKU. 

E-mail do kontaktów z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie  b.byer@cku2.waw.pl  

Wykonywanie notatek w zeszycie jest obowiązkowe. 

Temat: Polska w Unii Europejskiej.  

Czynności do wykonania: 

 Zapisz temat lekcji. 

 Sporządź notatkę w oparciu o podręcznik „Dziś i jutro”, podaną stronę z e-podrecznika  oraz inne 

dostępne Ci źródła wiedzy. 

 Zapoznaj się z tekstem ze strony: 

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/DffOdDx6r 
  

 

 Zapisz temat lekcji. 

 Zapoznaj się z tekstem. 
 

 Sporządź notatkę wykonując polecenia  1-2: 

1. Przedstaw drogę Polski do Unii Europejskiej. 

2. Omów prawa obywatela Unii Europejskiej. 

 

Polecenie do wykonania i przesłania.  

1. Wyjaśnij, jakie możliwości daje europejski rynek wewnętrzny polskim pracownikom i pracodawcom 

 

 Termin przesłania na podany e-mail lub oddania pracy w szkole  - 28.10.2020 r.  

 

Wybrane materiały z polecanych stron 

Integracja europejska a Polska  

Jak pamiętasz, integracja polityczna i ekonomiczna państw jest jednym z najważniejszych zjawisk na kontynencie 
europejskim. W wyniku procesu integracji w Europie Zachodniej powstały wspólnoty europejskie i Unia 
Europejska. 

Po II wojnie światowej Polska została wyłączona z procesów integracyjnych. Znalazła się bowiem w strefie 
wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), co skutkowało przejęciem pełni władzy przez 
partię komunistyczną (Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, PZPR), wrogo nastawioną do integracji w Europie 
Zachodniej. Dopiero upadek władzy komunistycznej w 1989 r. stworzył możliwość suwerennego i swobodnego 
wyboru organizacji, do których Polska chciała należeć. 
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Integracja Polski z Unią Europejską to długoletni proces, który wymagał dostosowywania państwa do 
ekonomicznych i prawnych reguł zjednoczonej Europy. 

Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej, które musiały spełnić Polska i inne kandydujące państwa. 

 Stworzenie instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka 
i mniejszości narodowych. 

 Posiadanie sprawnej gospodarki rynkowej zdolnej do konkurowania wewnątrz Unii Europejskiej. 
 Zdolność do wywiązywania się z zobowiązań dotyczących członkostwa, zwłaszcza unii politycznej oraz 

gospodarczo-walutowej. 

Członkostwo było ważne dla Polski, ponieważ oznaczało: 

 szansę na szybki rozwój gospodarczo-społeczny i zapewnienie dobrobytu, jakim cieszyły się państwa 
ówczesnej Europy Zachodniej; 

 możliwość przyspieszenia przemian politycznych i ekonomicznych, 
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podkreślenia przynależności do szerszej wspólnoty cywilizacyjnej; 
 zakorzenienie w Polsce wartości, takich jak demokracja, państwo prawa, i poszanowanie praw człowieka 

oraz przyjęcie wysokich standardów w zakresie zdrowia, edukacji, warunków pracy czy środowiska 
naturalnego. 

Polska prowadziła negocjacje z Unią Europejską od 1998 do 2002 r. Wraz z naszym krajem rozmowy 
o przystąpieniu rozpoczęło wówczas 6 państw: Czechy, Estonia, Polska, Słowenia, Węgry oraz Cypr. W kolejnych 
latach dołączyły: Bułgaria, Litwa, Łotwa, Malta i Rumunia. 

Ważnym etapem przygotowania struktur unijnych do przyjęcia nowych członków było podpisanie tzw. traktatu 
nicejskiego. 

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej (TUE) został podpisany 26 lutego 2001 r. Wszedł w życie 1 
lutego 2003 r. po ratyfikacji przez wszystkie ówczesne państwa członkowskie. Głównym celem traktatu 
nicejskiego było umożliwienie sprawnego działania Unii Europejskiej po planowanym rozszerzeniu jej o państwa 
Europy Środkowej i Południowej. 

Warunkiem koniecznym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było podpisanie traktatu akcesyjnego. 

Definicja: Akcesja 

Akcesja oznacza przystąpienie do czegoś. 

Traktat akcesyjny został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. Polskę reprezentowali premier Leszek Miller, 
minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 
Danuta Hübner. Podpisanie traktatu akcesyjnego nie oznaczało automatycznego przystąpienia do Unii. Ważne 
traktaty podlegają tzw. ratyfikacji, czyli zatwierdzeniu przez upoważniony do tego organ państwa. W Polsce 
ratyfikacji dokonuje prezydent. W niektórych sytuacjach musi na to uzyskać zgodę albo od parlamentu, albo od 
społeczeństwa (referendum). Traktat akcesyjny uznano za przełomowe wydarzenie w historii Polski. Dlatego 
zadecydowano, że o przystąpieniu do Unii Europejskiej zadecyduje społeczeństwo w referendum. 

Referendum akcesyjne w Polsce odbyło się 7 i 8 czerwca 2003 r. Zadano w nim pytanie: „Czy wyraża Pani/Pan 
zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”. Odpowiedź „tak” wybrało 77,45%, 
a „nie” 22,55% głosujących. Frekwencja wyniosła ponad 58%. Na tej podstawie Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski 23 lipca 2003 r. ratyfikował traktat akcesyjny (Traktat o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 

Rzeczypospolita Polska (oraz Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry) stały się 
członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. 

 

 



Korzyści z integracji Polski z Unią Europejską  

W 2004 r. obywatele polscy stali się obywatelami Unii Europejskiej. Tym samym nabyli prawo do: 

 swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej, 
 głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
 ochrony dyplomatycznej innego państwa, członka Unii Europejskiej (gdy przebywają na terytorium 

państwa, w którym Polska nie ma swojego przedstawicielstwa), 
 składania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dzięki uzyskanemu obywatelstwu Unii Europejskiej każdy obywatel naszego kraju może swobodnie 
przemieszczać się po całym jej terytorium, zarówno w poszukiwaniu pracy, jak i w celu zamieszkania 
w dowolnym unijnym państwie. Prawo do swobodnego przemieszczania może być realizowane w bardzo prosto. 

Rynek wewnętrzny, zwany też wspólnym lub jednolitym rynkiem, możemy zdefiniować jako przestrzeń bez 
granic wewnętrznych, w której ramach obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Rynek 
wewnętrzny funkcjonujący w ramach Unii Europejskiej jest największym tego typu obszarem na świecie. 
Obejmuje ponad 500 mln obywateli, w tym także Polski. 

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW 
Swoboda przepływu towarów oznacza zniesienie barier, takich jak cła i ograniczenia ilościowe, w odniesieniu do 
obrotu produktów. 

SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁÓW 
W ramach swobody przepływu kapitału państwa dążą do wyeliminowania wszystkich ograniczeń w przepływie 
kapitału. Swoboda ta dotyczy m.in. inwestycji bezpośrednich, zakupu i sprzedaży nieruchomości w innych 
państwach członkowskich, zaciągania pożyczek oraz zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. 

SWOBODA PRZEPŁYWU OSÓB 
Ważną zasadą wspólnego rynku jest swobodny przepływ pracowników. Elementami składowymi tej swobody są: 

 prawo do osiedlenia się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
 prawo do podejmowania pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
 zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych 

warunków pracy i zatrudnienia. 

SWOBODA PRZEPŁYWU USŁUG 
Podstawą wspólnego rynku jest także swobodny przepływ usług oraz wolność przedsiębiorczości. W praktyce 
oznacza to na przykład, że mamy prawo zakładać i prowadzić przedsiębiorstwa oraz świadczyć usługi na takich 
samych zasadach jak obywatele danego państwa (zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo). 

Ważnym elementem wspomagającym funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest tworzenie standardów 
wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji. Umożliwia to podejmowanie pracy i świadczenie usług zgodnie 
ze zdobytym w innym państwie członkowskim wykształceniem bądź nabytymi kwalifikacjami. 

 


