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Wstêp

W cze r w cu 2005 roku po prze gra nych re fe ren dach

kon sty tucy j nych we Fran cji i Ho lan dii za czê to za sta na -

wiaæ siê nad przysz³oœci¹ Unii Eu ro pe j skiej. W wiê kszo -

œci pañstw cz³on ko wskich UE to czy³y siê dys ku sje na te -

mat mo ¿ li wo œci wyj œcia z sy tu a cji kry zy so wej. De ba to -

wa no o tym, czym jest i czym po win na byæ Unia Eu ro -

pe j ska w XXI wie ku. W Pol sce kwe stie eu ro pe j skie nie

ode gra³y w zesz³oro cz nych ka m pa niach wy bo r czych

¿ad nej roli, rów nie¿ przez d³ugi okres nie pro wa dzo no

dys ku sji na te mat Tra kta tu Konstytucyjnego.

Obe c nie mamy w Pol sce do czy nie nia z sy tu acj¹ pa -

ra do ksaln¹. Z jed nej stro ny ba da nia opi nii pu b li cz nej

wska zuj¹, ¿e od se tek Po la ków po pie raj¹cych in te gra cjê

eu ro pejsk¹ jest nie zwy kle wy so ki i wy no si a¿ 80%1.

Z dru giej zaœ stro ny, ci sami Po la cy wy bra li naj bar dziej

euro scep ty cz ny pa r la ment w swo jej hi sto rii po 1989

roku. Nie da w no ufo r mo wa ny w Pol sce rz¹d koa li cy j ny

jest post rze ga ny, zw³asz cza za gra nic¹, jako zde cy do -

wa ny prze ciw nik œcis³ej in te gra cji eu ro pe j skiej.

Po li ty cy odpo wie dzia l ni za pro ces in te gra cji Pol ski

w ra mach UE po win ni uw z glêd niaæ w pe w nym sto p niu 

na stro je spo³ecz ne. Po zy ty w ne oce ny, to wa rzysz¹ce

post rze ga niu przez opi niê pu b liczn¹ przysz³oœci i kie -

run ku roz wo ju Unii Eu ro pe j skiej, po win ny wy wie raæ

wp³yw na kszta³to wa nie siê pol skie go sta no wi ska

w spra wie zmian tra kta to wych oraz na rolê Pol ski

w Eu ro pie. In sty tut Spraw Pu b li cz nych (ISP), na zle ce -

nie Depa r ta men tu Unii Eu ro pe j skiej Mi ni ste r stwa

Spraw Za gra ni cz nych RP, zba da³ spo³eczn¹ per ce pcjê

Unii Eu ro pe j skiej, Tra kta tu Kon sty tucy jne go oraz po -

szcze gó l nych roz wi¹zañ po li ty cz nych, maj¹cych na

celu wyj œcie Eu ro py z obe cnej sy tu a cji kry zy so wej.

Ba da nie ISP prze pro wa dzi³a w te re nie fi r ma

TNS-OBOP na pró bie 1005 osób po wy ¿ej 15 roku ¿y cia,

w dniach 6–10 kwie t nia bie¿¹cego roku. Zo sta³o one

zrea li zo wa ne za po moc¹ bez po œred nich wy wia dów

kwe stio nariu szo wych na lo so wo do bra nej pró bie repre -

zenta ty w nej w ska li ca³ego kra ju.

Naj wa¿ nie j sze wnio ski

l Po la cy post rze gaj¹ cz³on ko stwo w Unii Eu ro pe j skiej

po zy ty w nie (64%) oraz do brze oce niaj¹ jego wp³yw

na sy tu a cjê kra ju (48%). Ich zda niem, obe cnoœæ Pol ski 

w UE umo c ni³a jej po zy cjê w œwie cie (54%). Jed no -

cze œ nie ma³o do strze gaj¹ po zy ty w ny wp³yw obe cno -

œci Pol ski w Unii na sy tu a cjê oso bist¹ sa mych Po la -

ków (15%). Zna cz na wiê kszoœæ pol skie go spo³ecze ñ -

stwa uwa ¿a, ¿e wej œcie Pol ski do UE nie wp³ynê³o

w ¿a den spo sób na ich ¿y cie (77%).
l Po la cy wy ka zuj¹ du¿e za ufa nie do in sty tu cji uni j -

nych w po rów na niu do in sty tu cji pa ñ stwo wych, cho -

cia¿ w osta t nich la tach s¹ bar dziej kry ty cz ni do spo -

so bu ich fun kcjo no wa nia.
l Po la cy opo wia daj¹ siê za zin te gro wan¹ Uni¹ Eu ro -

pejsk¹, dys po nuj¹c¹ si l ny mi in sty tu cja mi oraz za za -

cie œ nie niem wspó³pra cy wszy stkich pañstw cz³on ko -

wskich (69%). Dla te go te¿ po pie raj¹ wspó l ny rz¹d

uni j ny (49%), wspóln¹ ar miê (51%) oraz urz¹d mi ni -

stra, pro wadz¹cego wspóln¹ po li ty kê za gra niczn¹

(52%).
l Du ¿ym po pa r ciem cie szy siê idea stwo rze nia uni j nej

kon sty tu cji – 68% re spon den tów uwa ¿a, ¿e Unii Eu -

ro pe j skiej jest po trze b na kon sty tu cja.
l Prze wa ¿aj¹ te¿ po zy ty w ne opi nie o Tra kta cie Kon -

sty tucy j nym: jest on nie zbêd ny dla uspra w nie nia

dzia³ania UE (59%), porz¹dku je prze pi sy uni j ne

(51%), le¿y w in te re sie zwyk³ych mie sz ka ñ ców UE

(49%). 
l Je dy nie 13% ba da nych s¹dzi, ¿e po od rzu ce niu Tra k -

ta tu Kon sty tucy jne go we Fran cji i Ho lan dii, po win no

siê za prze staæ prac nad eu ro pejsk¹ kon sty tucj¹. Zda -

niem 22% re spon den tów na le ¿y kon ty nu o waæ dzia -

³ania na rzecz ra ty fi ka cji obe cne go Tra kta tu, a zda -

niem 44% ba da nych trze ba na pi saæ nowy tra k tat

kon sty tucy j ny.
l Naj pil nie j szym za da niem dla pol skie go rz¹du jest

znie sie nie ogra ni czeñ w po dej mo wa niu pra cy i œwiad -

cze niu us³ug na te re nie ca³ej Unii (56%). Ko le j ny mi

spra wa mi, któ re opi nia pu b li cz na uwa ¿a za prio ry te -

to we s¹: wspie ra nie roz wo ju ubo ¿ szych pañstw

cz³on ko wskich UE (34%), roz wój ba dañ na uko wych,

bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne i wzmo c nie nie wspó l -

nej po li ty ki za gra ni cz nej (po 24%).
l Wœród Po la ków na sta wio nych po zy ty w nie do pro ce -

su in te gra cji eu ro pe j skiej prze wa ¿aj¹ lu dzie m³odzi,

po chodz¹cy z du ¿ych miast, po sia daj¹cy wy ¿sze wy -

kszta³ce nie. No wym zja wi skiem s¹ bar dzo po zy ty w -

ne opi nie na te mat Unii i œci œle j szej in te gra cji pañstw

cz³on ko wskich, któ re to wa rzy szy³y oso bom po -

chodz¹cym z miast licz¹cych do 20 ty siê cy mie sz ka ñ -

ców. Wy da je siê, ¿e Unia Eu ro pe j ska jest przez nich

post rze ga na jako szcze gó l na szan sa na po pra wê ich

sy tu a cji za wo do wej.
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1 Zob. Be a ta Ro gu ska oprac., Bi lans dwóch lat cz³on ko stwa w Unii Eu ro pe j skiej, CBOS, Ko mu ni kat z ba dañ, kwie cieñ 2006.



Cz³on ko stwo Pol ski
w Unii Eu ro pe j skiej

Od ki l ku lat po pa r cie dla cz³on ko stwa Pol ski w Unii

Eu ro pe j skiej kszta³tuje siê na po do bnym, wy so kim po -

zio mie. Zna cz na wiê kszoœæ Po la ków wy po wia da siê po -

zy ty w nie na te mat obe cno œci Pol ski w UE. W ba da niu

In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych 64% re spon den tów uwa -

¿a³o cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej za wy da -

rze nie po zy ty w ne. Wy nik ten po twier dza po woln¹ ten -

den cjê wzro stow¹, któr¹ zaob ser wo wa no od li pca 2005

roku (zob. rys. 1). Wte dy nast¹pi³ lek ki spa dek po pa r cia

dla Unii Eu ro pe j skiej, po dy kto wa ny za pe w ne jej insty -

tucjo nal ny mi pro ble ma mi. W maju i cze r w cu ubieg³ego

roku re fe ren dum kon sty tucy j ne zo sta³o od rzu co ne we

Fran cji i Ho lan dii, a nied³ugo pó Ÿ niej szczyt bru kse l ski

za ko ñ czy³ siê fia skiem w spra wach usta leñ uni j ne go bu -

d¿e tu na lata 2007–2013.

Oso by po zy ty w nie post rze gaj¹ce obe cnoœæ Pol ski

w U nii Eu ro pe j skiej s¹ na ogó³ m³ode, do brze wy -

kszta³cone, in te re suj¹ siê po li tyk¹ i po chodz¹ naj czê œciej 

z du ¿ych miast. Wœród na sto la t ków (w wie ku 15–19 lat)

a¿ 83% ba da nych by³o zda nia, ¿e cz³on ko stwo Pol ski

w U nii jest czymœ do brym. Im oso by maj¹ wy ¿sze wy -

kszta³ce nie, tym wy ra ¿aj¹ si l nie j sze po pa r cie dla in te -

gra cji eu ro pe j skiej. Wœród osób z pod sta wo wym wy -

kszta³ce niem ty l ko 55% re spon den tów by³o za do wo lo -

nych z obe cno œci Pol ski w UE, z wy kszta³ceniem

œrednim i poma tu ra l nym – 70%, a z wy ¿szym – a¿ 79%

badanych. 

Udzia³ Po la ków po zy ty w nie wy po wia daj¹cych siê

na te mat uni j ne go cz³on ko stwa wzra sta wraz z wiê k -

szym za do wo le niem z w³as nej sy tu a cji ma te ria l nej:

cz³on ko stwo w UE apro bu je 55% osób oce niaj¹cych

swoj¹ sy tu a cjê jako z³¹, 63% uz naj¹cych j¹ za œred ni¹

i 74% z niej za do wo lo nych. Wy ni ka z tego, ¿e na wet

oso by o ni skim sta tu sie spo³ecz nym popieraj¹ w wiê k -

szo œci integracjê europejsk¹.

Mo ¿ na ta k ¿e zaob se r wo waæ za le ¿ noœæ miê dzy zain -

tere so wa niem po li tyk¹ a wy ra ¿a nym po pa r ciem dla

cz³on ko stwa Pol ski w UE. Wœród lu dzi in te re suj¹cych

siê po li tyk¹ po zy ty w nych od po wie dzi na te mat Unii

Eu ro pe j skiej by³o zde cy do wa nie wiê cej (71%) ni¿ wœród 

osób, któ re ta kie go zain tere so wa nia nie po twier dza³y

(56%). Naj wiê cej osób po pie raj¹cych cz³on ko stwo Pol -

ski w UE mo ¿ na zna leŸæ w ele kto ra cie Pla t fo r my Oby -

wa te l skiej (PO) – 81% i So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej 

(SLD) – 72%, naj mniej – wœród g³osuj¹cych na Ligê Pol -

skich Ro dzin (LPR) i Sa mo ob ro nê – po 45%. Za do wo lo -

ne z obe cno œci Pol ski w UE s¹ g³ów nie oso by

o pogl¹dach centroprawicowych i centrolewicowych

(po 75%), rzadziej o pogl¹dach prawicowych (62%).

Po la cy do strze gaj¹ wiê cej po zy ty w nych sku t ków

p³yn¹cych z cz³on ko stwa w UE dla Pol ski i jej po zy cji

w œwie cie ni¿ dla w³as nej sy tu a cji ¿y cio wej (zob. rys. 2).

Naj le piej jest post rze ga ny wp³yw in te gra cji eu ro pe j skiej 

na po zy cjê Pol ski w œwie cie (54%). Rów nie wy so ko jest

oce nia ny po zy ty w ny wp³yw in te gra cji na sy tu a cjê kra ju 

(48%), na to miast naj go rzej przed sta wia siê wp³yw in te -

gra cji na sy tu a cjê oso bist¹ (15%). W tym wy pa d ku Po la -

cy naj czê œciej nie do strze ga li wiê kszych zmian (ani na

dobre, ani na z³e) wywo³anych obecnoœci¹ Polski w Unii 

(77%).
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CZY UWA¯A PAN(I), ¯E CZ£ONKOSTWO NASZEGO KRAJU
W UNII EUROPEJSKIEJ JEST – OGÓLNIE RZECZ BIOR¥C

– CZYMŒ DOBRYM CZY Z£YM? 
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Rysunek 1. Po pa r cie dla cz³on ko stwa Pol ski
w Unii Eu ro pe j skiej

Zród³o: Dane TNS-OBOP i ISP, kwie cieñ 2006.

CZY PANA(I) ZDANIEM WEJŒCIE POLSKI DO UNII WP£YNÊ£O NA:

15%

48%
54%

7%
12%

7%

77%

36% 34%

1%

4% 5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pana(i) ¿ycie sytuacjê kraju pozycjê Polski
w œwiecie

zmieni³o(a) siê na lepsze zmieni³o(a) siê na gorsze
nie zmieni³o(a) siê trudno powiedzieæ

%

Rysunek 2. Wp³yw cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej
na sy tu a cjê ¿y ciow¹, sy tu a cjê kra ju i po zy cjê Pol ski

w œwie cie

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.´
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Oso by mie sz kaj¹ce w wo je wó dztwach do lno -

œl¹skim, wiel ko po l skim i ma³opo l skim zna cz nie czê œciej 

do strze gaj¹ po zy ty w ny wp³yw cz³on ko stwa w UE na

ich sy tu a cjê oso bist¹, ni¿ oso by po chodz¹ce z re gio nów

wschod nich, pó³no c nych i cen tra l nych. Dla przyk³adu,

co pi¹ty mie sz ka niec Do lne go Œl¹ska jest prze ko na ny

o z mia nie na le p sze w³as ne go ¿y cia (20%), pod czas gdy

w re gio nie pomorskim uwa¿a tak prawie co dziesi¹ty

badany (11%).

Ist nie je œcis³y zwi¹zek miê dzy wie kiem re spon den -

tów a wy ra ¿an¹ opi ni¹, ¿e wej œcie Pol ski do Unii zmie -

ni³o na le p sze ich sy tu a cjê ¿y ciow¹. Po zy ty w ny wp³yw

Unii do strze gaj¹ g³ów nie lu dzie m³odzi – opi niê tak¹

wy ra ¿a jed na czwa r ta na sto la t ków i dwu dzie stola t ków

oraz oko³o 10% czter dzie stola t ków i piêæ dzie siêcio lat -

ków (zob. tab. 1).

Tabela 1. Post rze ga nie wp³ywu cz³on ko stwa Pol ski w UE
na sy tu a cjê oso bist¹ re spon den tów w ró ¿ nych gru pach

wie ko wych (w %)

Czy Pana(i) zda niem wej œcie Pol ski do Unii wp³ynê³o na
Pana(i) ¿y cie?

Wiek
Zmie ni³o

siê na
le p sze

Zmie ni³o
siê na
go r sze

Nie zmie -
ni³o siê

Trud no
po wie -
dzieæ

 15–19 lat 26 0 74 0

 20–29 lat 24 3 72 1

 30–39 lat 17 8 74 1

 40–49 lat 12 9 78 1

 50–59 lat 11 9 79 1

 60 lat i wiê cej  5 9 84 2

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.

Oso by do strze gaj¹ce po zy ty w ne aspe kty cz³on ko -

stwa Pol ski w UE dla sie bie i dla kra ju cha ra kte ry zuj¹

siê naj czê œciej pogl¹dami cen tro prawi cowy mi. Naj wiê -

cej osób po twier dzaj¹cych zmia nê w³as nej sy tu a cji ¿y -

cio wej i kra ju na lepsz¹ dziê ki obe cno œci w Unii mo ¿ na

zna leŸæ w ele kto ra cie PO (od po wie d nio 21% i 61%), na -

to miast do strze gaj¹cych po pra wê po zy cji Pol ski

w œwie cie – w elektoracie Prawa i Sprawiedliwoœci (PiS)

– 64%.

Cele pol skie go rz¹du
w Unii Eu ro pe j skiej

Znie sie nie ogra ni czeñ w po dej mo wa niu pra cy

i œwia d cze niu us³ug na te re nie ca³ej UE (56%), a ta k ¿e

wspie ra nie roz wo ju ubo ¿ szych kra jów UE (34%), to za -

da nia naj czê œciej po da wa ne jako prio ry tet dla pol skie go 

rz¹du na fo rum uni j nym (zob. tab. 2). Oprócz po wy ¿ -

szych za dañ, pod kre œlaj¹cych œcis³y in te res Pol ski

wzglê dem Unii, re spon den ci wska zy wa li ta k ¿e inne

wy zwa nia, mog¹ce byæ po ¿y te cz ne dla sze r szej li cz by

pañstw cz³on ko wskich: roz wój ba dañ na uko wych

(24%), bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne (24%), wzmo c nie -

nie wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa

(24%).

Tabela 2. Ob sza ry szcze gó l nej akty w no œci pol skie go rz¹du
na forum UE

W któ rych spra wach pol ski rz¹d po wi nien
byæ szcze gó l nie akty w ny na fo rum
Unii Eu ro pe j skiej?* 

w %

Znie sie nie ogra ni czeñ w po dej mo wa niu
pra cy i œwia d cze niu us³ug na te re nie ca³ej
Unii Eu ro pe j skiej

56

Wspie ra nie roz wo ju ubo ¿ szych kra jów
Unii Eu ro pe j skiej

34

Roz wój ba dañ na uko wych i no wo cze s nych
te ch no lo gii

24

Bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne w Eu ro pie 24

Wzmo c nie nie wspó l nej uni j nej po li ty ki za gra -
ni cz nej i bez pie cze ñ stwa

24

Wspie ra nie praw cz³owie ka i de mo kra cji
w kra jach s¹sia duj¹cych z Uni¹ Eu ro pejsk¹, na
przyk³ad na Bia³oru si

19

Po pie ra nie wa r to œci chrze œci ja ñ skich 11

Stwo rze nie si l nych in sty tu cji Unii Eu ro pe j skiej 10

Da l sze roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej o nowe
kra je

 8

Coœ in ne go  2

Trud no po wie dzieæ  8

* Ba da ni mo gli wska zaæ nie wiê cej ni¿ trzy od po wie dzi.
Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.

Oso by naj bar dziej zain tere so wa ne znie sie niem ogra -

ni czeñ w po dej mo wa niu pra cy i œwia d cze niu us³ug na

te re nie ca³ej UE po chodz¹ g³ów nie z miej s co wo œci

licz¹cych do 20 ty siê cy mie sz ka ñ ców (62%), czê sto z re -

gio nu ma³opo l skie go (64%) i wiel kopo l skie go (60%). S¹

to prze wa ¿ nie pra co w ni cy ad mi ni stra cji i us³ug (74%).

Cha ra kte ry zuj¹ siê czê œciej pogl¹dami le wi co wy mi

(67%) i cen trole wico wy mi (64%) ni¿ cen tro prawi cowy -

mi (58%) i prawicowymi (52%). 

Ich otwa r toœæ i po zy ty w ne post rze ga nie Unii mo¿e

byæ zwi¹zane z lo ko wa ny mi tam nad zie ja mi na zdo by -

cie sta³ej i le p szej pra cy. Oso by te opo wia daj¹ siê za

œcis³¹ in te gracj¹ z UE, s¹ zde cy do wa ne pójœæ na ko m -

pro mis i ju¿ te raz do strze gaj¹ po zy ty w ne aspe kty obe c -

no œci Pol ski w UE, g³ów nie ze wzglê du na nie pewn¹ sy -

tu a cjê na ryn ku pra cy, jaka ist nie je w Pol sce. Dla nich

Unia Eu ro pe j ska jest pe w ne go ro dza ju szans¹ na sta bi l -
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ne i no r ma l ne ¿y cie, na kszta³t spo³eczeñstw zachod -

nioeu rope j skich.

Mimo po wszech nej opi nii, ¿e cz³on ko stwo w Unii

Eu ro pe j skiej umo c ni³o po zy cjê Pol ski w œwie cie, Po la cy

nie do ko ñ ca wierz¹, ¿e sama obe cnoœæ w Unii za pe w ni

po my œl noœæ i roz wój kra ju. Zdaj¹ siê pod cho dziæ do tej

kwe stii z du¿¹ doz¹ pra gma ty z mu, tra ktuj¹c Uniê Eu ro -

pejsk¹ jako pe w ne go ro dza ju szan sê, czy te¿ pole wa l ki

in te re sów, gdzie nie ma mie j s ca na sen ty men ty i gdzie

na le ¿y zde cy do wa nie wa l czyæ o osi¹gniê cie jak naj -

wiêk szych w³as nych ko rzy œci. Ponad po³owa Po la ków

(60%) zgo dzi³a siê z opi ni¹, by Pol ska w swo ich sto sun -

kach z Uni¹ Eu ro pejsk¹ oraz z jej po szcze gól ny mi pa ñ -

stwa mi cz³on ko wski mi na sta wi³a siê na zde cy do wan¹

ob ro nê w³as nych in te re sów, pod czas gdy ty l ko jed na

trze cia (34%) by³a zda nia, ¿e kraj nasz po wi nien byæ na -

sta wio ny na osi¹ga nie ko m pro mi sów.

W od czu ciu Po la ków ko m pro mis jest o wie le bar -

dziej po¿¹dany ni¿ wa l ka i twar da ob ro na w³as ne go

in te re su w od nie sie niu do kon kre t ne go kra ju. Przy

oka zji ba da nia spo³ecz nej per ce pcji obe cnych sto sun -

ków pol sko- nie miec kich, wiê kszoœæ Po la ków uwa ¿a³a, 

¿e z Nie mca mi na le ¿a³oby prze de wszy stkim

wspó³pra co waæ i iœæ na ko m pro mis (72%) ni¿ zde cy do -

wa nie bro niæ w³as nych in te re sów (20%)2. Od wro t ne

zja wi sko zaob ser wo wa ne przy oka zji py ta nia o Uniê

Eu ro pejsk¹ na su wa przy pu sz cze nie, ¿e Unia na dal nie

jest post rze ga na przez Po la ków jako „wspó l ny dom”,

ale ra czej jako „wo rek z pie niê dz mi” i wie l ki mi mo¿ li -

wo œcia mi, któ re ka ¿ dy kraj pró bu je wy ko rzy staæ dla

sie bie. Mo¿e to te¿ oz na czaæ, ¿e Unia jest od bie ra na

w ka te go riach bez oso bo wej in sty tu cji, któr¹ mo ¿ na do

wo li wy ko rzy sty waæ, bez po no sze nia kon se k wen cji.

Wo bec kon kre t nych pañstw, z któ ry mi przy cho dzi

nam wspó³pra co waæ, Po la cy zdaj¹ siê mieæ sto su nek

bar dziej oso bo wy, uw z glêd niaj¹cy ich punkt wi dze nia

i ich in te re sy.

Na wspó³pra cê i osi¹ga nie ko m pro mi su w Unii Eu -

ro pe j skiej zde cy do wa ne s¹ g³ów nie oso by m³ode,

maj¹ce ki l ka na œcie lat (49%) i oso by dwu dzie stole t nie

(39%), oso by z wy ¿szym wy kszta³ce niem (42%), oso by

in te re suj¹ce siê po li tyk¹ (40%) oraz cha ra kte ry zuj¹ce siê 

prze ko na nia mi le wi co wy mi i cen trole wico wy mi (od po -

wie d nio 45% i 47%), a ta k ¿e, co jest za ska kuj¹ce, oso by

za mie sz kuj¹ce mia sta, któ rych li cz ba nie prze kra cza

20 ty siê cy mie sz ka ñ ców (44%). Po dej œcie kon cy lia cyj ne

jest chara ktery sty cz ne dla ele kto ra tu SLD (57%) i PO

(44%), pod czas gdy po stu lat ob ro ny w³as nych in te re -

sów jest wy ra ¿a ny naj czê œciej wœród g³osuj¹cych na

LPR (88%) i Sa mo o bro nê (87%).

Ocena sta nu
Unii Eu rop ejsk iej

Po la cy wy ka zuj¹ doœæ du¿e zain tere so wa nie spra -

wa mi euro pe j ski mi. Ty l ko 17% spo³ecze ñ stwa nie ma

opi nii na te mat kon dy cji, w ja kiej zna j du je siê obe c nie

Unia Eu ro pe j ska. Jed nak opi nie na te mat sta nu Unii s¹

po dzie lo ne: zbli ¿o na li cz ba an kie to wa nych uwa ¿a, ¿e

Unia dzia³a pra wid³owo (39%) jak i ¿e prze ¿y wa po wa¿ -

ne trud no œci (44%). Brak prze wa gi jed noz na cz nej opi nii

na ten te mat jest spo wo do wa ny pra wdo podo b nie doœæ

krótk¹ obe cno œci¹ Pol ski w stru ktu rach uni j nych. Po la -

cy nie maj¹ ska li po rów na w czej i nie wiedz¹, czy stan,

w ja kim zna j du je siê Unia Eu ro pe j ska jest no r ma l nym jej 

sta nem, któ ry po ja wia³ siê ju¿ wie lo kro t nie

w przesz³oœci, czy te¿ Unia ni g dy wcze œ niej nie zna j do -

wa³a siê w tak g³êbo kim kry zy sie. Jed no cze œ nie oce na

kon dy cji Unii Eu ro pe j skiej jest rów nie¿ zró¿ ni co wa na

w eu ro pe j skich krê gach opi nio twó r czych.

Prze ko na nie o po wa ¿ nych trud no œciach wy stê -

puj¹cych w Unii daje siê ra czej za uwa ¿yæ wœród osób,

dla któ rych cz³on ko stwo Pol ski w jej stru ktu rach jest

czymœ nie ko rzy st nym (69%). Kry zy so wy stan Unii do -

strze ga rów nie¿ wiê kszoœæ osób o pogl¹dach pra wi co -

wych i cen tro prawi co wych (52% i 58%), cho cia¿ wœród

dwóch najli cz nie j szych ele kto ra tów Pla t fo r my Oby wa -

te l skiej i Pra wa i Spra wied li wo œci opi nie na te mat kon -

dy cji Unii Eu ro pe j skiej rozk³adaj¹ siê jed na ko wo (miê -

dzy 43% a 45%).

Prze ko na nia o do brej kon dy cji b¹dŸ pro ble mach wy -

stê puj¹cych w Unii nie ró ¿ ni cu je mie j s ce za mie sz ka nia

czy wy kszta³ce nie osób. Ist nie je na to miast si l ny

zwi¹zek miê dzy sto p niem zain tere so wa nia po li tyk¹

a prze ko na niem o ist niej¹cych trud no œciach w Unii. Im

wiê ksze zain tere so wa nie tym, co dzie je siê w po li ty ce,

5

KTÓRY Z POGL¥DÓW NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ JEST PANU(I) BLI¯SZY:

39%

44%

17%

Unia Europejska dzia³a prawid³owo

Unia Europejska prze¿ywa powa¿ne trudnoœci
nie wiem

Rysunek 3. Oce na obe cne go sta nu Unii Eu ro pe j skiej

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.´

2 Zob. Ma te usz Fa³ko wski, Ra zem w Unii. Nie mcy w oczach Po la ków, Ra port ISP, kwie cieñ 2006 (www.isp.org.pl).



tym czê st sze od po wie dzi, ¿e Unia Eu ro pe j ska prze ¿y wa 

powa¿ne trudnoœci.

Do naj wa¿ nie j szych pro ble mów, z ja ki mi musi zma -

gaæ siê Unia Eu ro pe j ska, Po la cy za li cza li zbyt du¿y po -

ziom biu ro kra cji (47%) oraz ego izm pañstw cz³on ko w -

skich (42%). Zwra ca li rów nie¿ uwa gê na s³aby wzrost

go spo da r czy (21%) oraz na pro ble my zwi¹zane z przy -

jê ciem Tra kta tu Kon sty tucy jne go (16%).

Tabela 3. Naj wiê ksze pro ble my Unii Eu ro pe j skiej

Co, Pana(i) zda niem, jest obe c nie naj wiê kszym
pro ble mem Unii Eu ro pe j skiej?* 

w %

Zbyt du¿o biu ro kra cji 47

Ego izm pañstw cz³on ko wskich 42

S³aby wzrost go spo da r czy 21

Pro ble my z przy jê ciem Tra kta tu Kon sty tucy jne go 16

Zbyt du¿a li cz ba pañstw cz³on ko wskich 7

Trud no po wie dzieæ 10

* Ba da ni mo gli wska zaæ nie wiê cej ni¿ dwie od po wie dzi.
Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.

Niew¹tpli wie, ró ¿ ne gru py spo³ecz ne ro zu mia³y co

in ne go, wska zuj¹c na ego izm pañstw cz³on ko wskich

jako na g³ówny pro blem Unii Eu ro pe j skiej. Jed ni mie li

na uwa dze chêæ wy ko rzy sta nia kra jów bied nie j szych

przez kra je bo ga t sze, inni byli œwia do mi nie bez pie czeñ -

stwa rosn¹cego ego i z mu na ro do we go we wszy stkich

pa ñ stwach cz³on ko wskich. Osób upa truj¹cych pro blem

w ego i z mie pañstw cz³on ko wskich naj wiê cej mo ¿ na

zna leŸæ wœród mie sz ka ñ ców du ¿ych miast (51%),

w gru pie osób po sia daj¹cych wy ¿sze wy kszta³ce nie

(46%), wœród osób zain tere so wa nych po li tyk¹ (44%),

a ta k ¿e wœród tych, któ rzy ne ga ty w nie oce niaj¹ cz³on -

ko stwo Pol ski w UE (52%). Ta k ¿e wie lu bez ro bo t nych

(49%), ro l ni ków (48%) oraz ucz niów i stu den tów (47%)

zwra ca uwa gê na ego izm pañstw cz³on ko wskich.

Wœród osób wska zuj¹cych ego izm pañstw cz³on ko w -

skich jako g³ówny pro blem Unii, wie lu ocze ku je od pol -

skie go rz¹du akty w no œci na fo rum Unii w celu wspie ra -

nia roz wo ju ubo ¿ szych pañstw UE (40%).

Na unijn¹ biu ro kra cjê na rze kaj¹ na to miast oso by

w œred nim wie ku (56%), ro bo t ni cy (54%), ren ci œci (59%)

oraz oso by Ÿle oce niaj¹ce w³asn¹ sy tu a cjê ma te rialn¹

(57%). Nie dzi wi wiêc fakt, ¿e jest ich wie lu wœród ele k -

to ra tu Sa mo ob ro ny (63%). Wœród osób wska zuj¹cych

biu ro kra cjê jako g³ówny pro blem Unii, wie lu ocze ku je

od pol skie go rz¹du akty w no œci w celu znie sie nia ogra -

ni czeñ w po dej mo wa niu pra cy i œwia d cze niu us³ug na

te re nie UE (59%). W biu ro kra cji upa truj¹ g³ówny pro -

blem Unii ta k ¿e oso by z wy ¿szym wy kszta³ce niem

(50%) oraz oso by zain tere so wa ne polityk¹ (52%). 

S³aby wzrost go spo da r czy do strze gaj¹ g³ów nie oso -

by trzy dzie stole t nie (24%), pry wa t ni przed siê bio r cy

(30%) oraz oso by prze ja wiaj¹ce zain tere so wa nie po li -

tyk¹ (25%). Oso by zwra caj¹ce uwa gê na pro ble my

z przy jê ciem Tra kta tu Kon sty tucy jne go od zna czaj¹ siê

g³ów nie m³odym wie kiem (19%), wy ¿szym wy kszta³ce -

niem (25%) oraz wy so kim po zio mem zain tere so wa nia

po li tyk¹ (23%). Wie lu z nich opo wia da siê ta k ¿e za

zwiê ksze niem akty w no œci pol skie go rz¹du w celu

wzmo c nie nia wspó l nej uni j nej po li ty ki za gra ni cz nej

i bez pie cze ñ stwa (28%) oraz za pe w nie nia bez pie cze ñ -

stwa energetycznego w Europie (36%).

Ocena in styt ucji unijn ych
oraz po parc ie dla œc iœle jszej 

in teg racji

Z li cz nych ba dañ prze pro wa dzo nych w osta t nich kil -

ku la tach wy ni ka, ¿e – ina czej ni¿ mie sz ka ñ cy in nych

pañstw cz³on ko wskich – Po la cy bar dziej ufaj¹ in sty tu -

cjom uni j nym ni¿ w³as ne mu rz¹dowi3. Ta k ¿e oce na wy -

bra nych aspe któw fun kcjo no wa nia tych in sty tu cji wy -

pa da zde cy do wa nie na ko rzyœæ in sty tu cji uni j nych. Jed -

no cze œ nie wy ra Ÿ nie wi daæ pe w ne po go r sze nie siê oce ny 

in sty tu cji UE w po rów na niu z okre sem przed akce sy j -

nym. W po rów na niu z 2003 ro kiem, obe c nie Po la cy czê -

œciej widz¹ in sty tu cje uni j ne jako stru ktu ry zbiu rokra -

tyzo wa ne (zob. ta k ¿e tab. 3) lub dzia³aj¹ce w in te re sie

w³adzy i urzêd ni ków. Mo ¿ na s¹dziæ, ¿e na tak¹ zmia nê

wi ze run ku wp³ynê³o do œwia d cze nie zwi¹zane z ubie -

ga niem siê o uni j ne do ta cje oraz zwi¹zane z tym fo r ma l -

ne wy mo gi i pro ce du ry, za któ rych uci¹¿li woœæ czêœæ

odpo wie dzial no œci po no si pol ska ad mi ni stra cja.

Mimo wiê ksze go kry ty cy z mu wo bec spo so bu fun k -

cjo no wa nia uni j nych in sty tu cji, zaob ser wowa ne go na

prze strze ni osta t nich trzech lat, oce ny wy sta wia ne

przez Po la ków in sty tu cjom uni j nym s¹ w wiê kszo œci

po zy ty w ne i na dal o wie le le p sze ni¿ oce ny dzia³al no œci

in sty tu cji krajo wych (zob. tab. 4). Te osta t nie, Po la cy

oce nia li pod ko niec zesz³ego roku jako na ogó³ sko rum -

po wa ne, niesprawne i zajmuj¹ce siê nieistotnymi

sprawami.
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Ta be la 4. Oce na dzia³al no œci in sty tu cji UE
i in sty tu cji krajo wych

Czy Pana(i) zda niem:

In sty tu cje
Unii

Eu ro pe j skiej

Obe c ne
in sty tu cje

pa ñ stwo we
w Pol sce

III '03 IX '05 III '03 IX '05

– dbaj¹ prze de wszy stkim o in -
te re sy zwyk³ych oby wa te li

39 30  4  7

 – dbaj¹ prze de wszy stkim o in -
te re sy rz¹dz¹cych i urzêd ni ków

32 44 89 83

   Trud no po wie dzieæ 29 26  7 10

 – dzia³aj¹ spra w nie 50 45  7  8

 – nie dzia³aj¹ spra w nie 15 23 80 78

   Trud no po wie dzieæ 35 32 13 14

 – dzia³aj¹ na ogó³ ucz ci wie 51 43 8 8

 – s¹ ra czej sko rum po wa ne 18 28 78 78

   Trud no po wie dzieæ 31 29 14 14

 – na ogó³ za j muj¹ siê spra wa mi 
wa ¿ ny mi

66 52 17 17

 – na ogó³ za j muj¹ siê spra wa mi 
ma³o isto t ny mi

10 22 65 65

   Trud no po wie dzieæ 24 26 18 18

Zród³o: Dane ISP, ma r zec 2003; dane CBOS i ISP, wrze sieñ 2005.

Za ufa nie i ogó l nie do bry wi ze ru nek in sty tu cji eu ro -

pe j skich spra wiaj¹, ¿e Po la cy nie oba wiaj¹ siê œci œle j szej

wspó³pra cy pañstw cz³on ko wskich w ra mach UE

i w zna cz nej wiê kszo œci j¹ po pie raj¹ (69%). Ty l ko 15%

ba da nych opo wie dzia³o siê za lu Ÿ niejsz¹ wspó³prac¹

z Uni¹, a 8% za stwo rze niem œcis³ej gru py ki l ku pañstw

in te gruj¹cych siê w ra mach UE szy b ciej od po zo sta³ych

(zob. rys. 4).

Wy da je siê, ¿e Po la cy wy ra Ÿ nie do strze gaj¹ Ÿród³o

i szan sê roz wo ju Pol ski w pog³êbio nej in te gra cji eu ro pej -

skiej. S¹ te¿ prze ciw ni po ja wiaj¹cym siê w nie któ rych

pa ñ stwach Unii po mys³om stwo rze nia tzw. œcis³ego

j¹dra (hard core) ki l ku pañstw cz³on ko wskich de cy du -

j¹cych siê na œci œlejsz¹ in te gra cjê i na rzu caj¹cych ogó l ny

trend po zo sta³ym cz³on kom Unii Eu ro pe j skiej.

Udzia³ Po la ków po zy ty w nie wy po wia daj¹cych siê

na te mat za cie œ nie nia wspó³pra cy wszy stkich pañstw

cz³on ko wskich wzra sta wraz z zain tere so wa niem po li -

tyk¹: od 67% wœród osób, któ re wca le siê nie in te re suj¹

spra wa mi ¿y cia pub li cz ne go do 74% bar dzo ni¹ zain -

tere so wa nych. Do ty czy to ta k ¿e osób po zy ty w nie oce -

niaj¹cych fakt cz³on ko stwa Pol ski w UE. Pra wie trzy

czwa r te ta kich osób (74%) jest za za cie œ nie niem

wspó³pra cy, pod czas gdy wœród osób ne ga ty w nie oce -

niaj¹cych wej œcie Pol ski do Unii, ty l ko po³owa (53%) jest 

za g³êbsz¹ integracj¹. 

De kla ro wa na op cja po li ty cz na nie ró ¿ ni cu je w za -

sad ni czy spo sób opi nii ba da nych na te mat cha ra kte ru

wspó³pra cy i in te gra cji w ra mach UE: bez wzglê du na

œwia to pogl¹d, wiê kszoœæ Po la ków i tak jest za œcis³¹

wspó³prac¹ wszy stkich pañstw w ra mach Unii Eu ro pe j -

skiej. Po do b ny pro cent an kie to wa nych o pogl¹dach le -

wi co wych (75%) i cen trole wi co wych (68%) jest za œci -

œlejsz¹ in te gracj¹, tak jak i o pogl¹dach pra wi co wych

(73%) i cen tro prawi co wych (63%). Za za cie œ nie niem

wspó³pra cy s¹ g³ów nie cz³on ko wie ele kto ra tu SLD

(79%), PO (77%), Sa mo ob ro ny (73%), rza dziej cz³on ko -

wie PiS (63%).

Do re la ty w nie naj wiê kszych zwo len ni ków pog³êbio -

nej wspó³pra cy i in te gra cji pañstw cz³on ko wskich na -

le¿¹ pra co w ni cy ad mi ni stra cji i us³ug (81%) oraz, co cie -

ka we, mie sz ka ñ cy miej s co wo œci licz¹cych do 20 ty siê cy

mie sz ka ñ ców (79%). Jest ich wie lu nie ty l ko wœród tych,

któ rzy wska zy wa li na po trze bê zaan ga ¿o wa nia we

wzmo c nie nie wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej i bez pie -

cze ñ stwa oraz w za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa ener -

gety cz ne go w Eu ro pie (po 77%), lecz ta k ¿e wœród osób

po stu luj¹cych znie sie nie ogra ni czeñ w po dej mo wa niu

pra cy na te re nie ca³ej Unii Europejskiej (75%).

Po la cy maj¹ co raz bar dziej ugrun to wa ne opi nie na

te mat kon kre t ne go kszta³tu mo ¿ li wej in te gra cji w ra -

mach Unii Eu ro pe j skiej. Oso by po pie raj¹ce œci œlejsz¹

wspó³pra cê w wiê kszo œci opo wia da³y siê ta k ¿e za usta -

no wie niem w przysz³oœci wspó l nych dla ca³ej Unii in -

sty tu cji po li ty cz nych. Po la cy wy ra ¿a li siê naj przy chy l -

niej o usta no wie niu wspó l ne go urzê du mi ni stra spraw

za gra ni cz nych UE (52%), wo j ska (51%) i wspó l ne go

rz¹du (49%). Mniej przy chy l nie opo wia da li siê za usta -

no wie niem urzê du uni j ne go pre zy den ta (33%). Wraz

z do œwia d cze niem obe cno œci w Unii, ro œ nie po pa r cie

dla pro je ktu stwo rze nia urzê du uni j ne go mi ni stra

spraw za gra ni cz nych (z 45% do 52%). Jed no cze œ nie mo¿ -

na zaob se r wo waæ rosn¹c¹ po la ry za cjê sta no wisk re -

spon den tów w kwe stii za cie œ nie nia wspó³pra cy w ra -
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69%

8%

15%
8%

do zacieœnienia wspó³pracy wszystkich pañstw

do sytuacji, gdy czêœæ pañstw œciœle wspó³pracuje ze sob¹,
a czêœæ tylko luŸno

do luŸniejszej wspó³pracy miêdzy pañstwami

trudno powiedzieæ

Rysunek 4. Po¿¹dane kie run ki roz wo ju Unii Eu ro pe j skiej

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.´
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mach UE. We wszy stkich ka te go riach ma le je li cz ba osób 

uchy laj¹cych siê od od po wie dzi, a ro œ nie od se tek prze -

ciw ni ków pro po no wa nych roz wi¹zañ. Jest to za pe w ne

efekt przy bie raj¹cego na sile pub li cz ne go dys ku r su, nie -

chê t ne go wo bec pog³êbia nia in te gra cji eu ro pe j skiej.

Tabela 5. Po pa r cie dla wspó l nych in sty tu cji po li ty cz nych
Unii Eu ro pe j skiej (w %)

Czy, Pana(i)
zda niem, w
Unii Eu ro pe j -
skiej po win na
(po wi nien/po -
win no) po -
wstaæ:

Od po wie dzi wed³ug te r mi nów ba dañ

VII '03 IV '06 VII '03 IV '06 VII '03 IV '06

Tak Nie
Trud no

po wie dzieæ

– in sty tu cja
pe³ni¹ca fun k -
cjê wspó l ne go
rz¹du

47 49 29 39 24 12

– urz¹d pre zy -
den ta

32 33 41 53 26 14

– od dzia³y wo j -
sko we pod
wspó l nym do -
wó dztwem

52 51 26 37 22 12

– urz¹d mi ni -
stra pro wa -
dz¹cego
wspóln¹ po li ty -
kê za gra niczn¹

45 52 29 35 26 13

Zród³o: Dane CBOS, li piec 2003; dane ISP, kwie c ieñ 2006.

Zró¿ ni co wa nie spo³ecz ne i demo gra fi cz ne nie od -

gry wa znacz¹cej roli w pre zen to wa nych opi niach Po la -

ków na te mat kszta³tu in sty tu cji po li ty cz nych UE. Wy -

da je siê, ¿e zaob ser wo wa na w prze ci¹gu trzech lat kry -

sta li za cja i po la ry za cja sta no wisk na te mat przysz³ego

kszta³tu insty tucjo nal ne go Unii Eu ro pe j skiej stwa rza

szan sê roz po czê cia w nie da le kiej przysz³oœci w Pol sce

cie ka wej i ¿y wej de ba ty do tycz¹cej pro ble ma ty ki

unijnej.

Opi nie na te mat kon sty tu cji 
eu ro pe j skiej

W pol skiej de ba cie nad Tra kta tem Kon sty tucy j nym

mo ¿ na spo t kaæ opi niê, ¿e samo na zwa nie no we go Tra k -

ta tu „kon sty tucj¹” by³o b³êdem, al bo wiem su ge ro wa³o,

¿e Tra ktat ten sta no wi krok do prze kszta³ce nia siê Unii

Eu ro pe j skiej w pa ñ stwo fe de ra cyj ne, pod czas gdy

w rze czy wi sto œci nowy Tra ktat na da je Unii fo r mê

prawn¹ in sty tu cji miê dzy naro do wej. Jed nak z na sze go

ba da nia wy ni ka, ¿e Po la cy po zy ty w nie re a guj¹ na has³o 

„kon sty tu cja eu ro pe j ska”. Wiê kszoœæ ba da nych Po la -

ków (68%) uwa ¿a, ¿e Unia po trze bu je konstytucji

(rys. 5).

Wy ra ¿a ne po pa r cie spo³ecz ne dla kon sty tu cji eu ro -

pe j skiej jest po dy kto wa ne w du ¿ej mie rze zna cze niem,

ja kie pol ska opi nia pu b li cz na na da je sa mej idei kon sty -

tu cji. Kon sty tu cja jest post rze ga na przez Po la ków jako

coœ wa ¿ ne go, do bre go i nad rzêd ne go, co porz¹dku je

prze strzeñ prawn¹, w któ rej przy cho dzi ¿yæ oby wa te -

lom.

Jed no cze œ nie, opi nie na te mat Tra kta tu za le¿¹ od sto -

sun ku do cz³on ko stwa w Unii: trzy czwa r te (75%) osób

oce niaj¹cych cz³on ko stwo w Unii Eu ro pe j skiej po zy tyw -

nie do strze ga po trze bê uchwa le nia eu ro pe j skiej kon sty -

tu cji i 40% osób ne ga ty w nie oce niaj¹cych sku t ki wej œcia

Pol ski do UE. 

Do re la ty w nie naj wiê kszych zwo len ni ków uni j nej

kon sty tu cji na le¿¹ oso by z wy kszta³ce niem œred nim

i poma tu ra l nym (77%), w wie ku 50–59 lat (76%), kie row -

ni cy i spe cja li œci (78%), pra co w ni cy ad mi ni stra cji i us³ug 

(74%), ucz nio wie i stu den ci (76%), a ta k ¿e oso by po -

chodz¹ce z mia ste czek licz¹cych do 20 ty siê cy mie sz kañ -

ców (81%). Zwo len ni cy stwo rze nia kon sty tu cji dla Unii

Eu ro pe j skiej zna j duj¹ siê wœród ele kto ra tów wiê kszo œci

pa r tii po li ty cz nych: PO (77%), Sa mo ob ro ny (76%), SLD

(75%), PiS (73%) oraz za rów no wœród osób okre -

œlaj¹cych swój œwia to pogl¹d jako le wi co wy (75%), jak

i pra wi co wy (71%).

Po la cy nie ty l ko po pie raj¹ ideê euro kon sty tu cji, lecz

ta k ¿e w wiê kszo œci s³ysze li o ist nie niu Tra kta tu Kon sty -

tucy jne go (71%). Jed no cze œ nie nie wie le osób oce nia

swoj¹ zna jo moœæ Tra kta tu Kon sty tucy jne go jako dobr¹

(15%), pod czas gdy ponad po³owa ba da nych (56%)

przy zna je siê do bra ku o nim pod sta wo wych in fo r ma cji, 

a pra wie jed na trze cia (29%) nic nie s³ysza³a na ten te mat 

(zob. rys. 6).

Wœród osób, któ re nic nie s³ysza³y o Tra kta cie Kon sty -

tucy j nym lub nie orien tuj¹ siê, co to za pro jekt, ponad

po³owa (56%) chcia³aby uzy skaæ wiê cej in fo r ma cji na ten

te mat. Od se tek Po la ków wy ra ¿aj¹cych tak¹ chêæ wzra sta 
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CZY UNII EUROPEJSKIEJ POTRZEBNA JEST KONSTYTUCJA CZY TE¯ NIE? 

68%16%

16%

Tak Nie Trudno powiedzieæ

Rysunek 5. Po trze ba kon sty tu cji dla Unii Eu ro pe j skiej

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.
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wraz z le p szym wy kszta³ce niem: po trze bê do wie dze nia

siê cze goœ wiê cej o tym Tra kta cie Kon sty tucy j nym de kla -

ru je 43% osób z wy kszta³ce niem pod sta wo wym, 52% an -

kie to wa nych po sia daj¹cych wy kszta³ce nie za sad ni cze

za wo do we, 63% ba da nych z wy kszta³ce niem œred nim

i 77% ab so l wen tów wy ¿szych ucze l ni. Re la ty w nie du¿o

osób pragn¹cych po sze rzyæ swoj¹ wie dzê na ten te mat

zna j du je siê wœród: pra co w ni ków ad mi ni stra cji i us³ug

(75%), kie ro w ni ków i spe cja li stów (74%), mie sz ka ñ ców

re gio nów wschod nich (64%) oraz z miast licz¹cych do

20 ty siê cy mie sz ka ñ ców (60%).

Po sia da nie wie dzy na te mat kon kre t ne go pro je ktu

kon sty tu cji eu ro pe j skiej – Tra kta tu Kon sty tucy jne go –

wp³ywa do da t nio na prze ko na nie o po trze bie stwo rze -

nia usta wy za sad ni czej dla Unii Eu ro pe j skiej (zob.

tab. 6). Jed nak ta k ¿e i oso by, któ re nie s³ysza³y o Tra kta -

cie Kon sty tucy j nym w wiê kszo œci s¹dz¹, ¿e Unii jest po -

trze b na wspó l na konstytucja.

Tabela 6. Po pa r cie dla euro kon sty tu cji wed³ug sta nu wie dzy
o Tra kta cie Kon sty tucy j nym

Czy Unii Eu ro pe j skiej po trze b na jest kon sty tu cja czy te¿
nie? (dane w %)

Tak Nie
Trud no
po wie -
dzieæ

Czy
s³ysza³(a)
Pan(i) o Tra -
kta cie Kon -
sty tucy j nym 
Unii Eu ro -
pe j skiej? 

Tak, wiem wie le na
ten te mat

78 19  3

Tak, ale nie orien tu jê 
siê, co to za pro jekt

72 16 12

Nic nie s³ysza³em na 
ten te mat

55 16 29

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.

Uni j ny kry zys kon sty tucy j ny wywo³any wiosn¹

2005 roku prze gra ny mi re fe ren da mi we Fran cji i Ho lan -

dii prze ro dzi³ siê w pra wie ro cz ny okres sta g na cji i nie -

pod jê cia w Pol sce sze ro kiej de ba ty pu b li cz nej na te mat

przysz³oœci Unii Eu ro pe j skiej i roli Pol ski w jej roz wo ju.

Mimo po no w nie pod jê tej w Eu ro pie de ba ty o Tra kta cie

Kon sty tucy j nym, pol scy po li ty cy nie chê t nie po dej muj¹

ten te mat. Po la cy nie maj¹ bo wiem si l nie ugrun to wa nej

opi nii, jak na le ¿a³oby post¹piæ w sy tu a cji od rzu ce nia

Tra kta tu Kon sty tucy jne go przez spo³ecze ñ stwa tych

dwóch kra jów: d¹¿yæ do uchwa le nia obe cne go Tra kta -

tu, czy te¿ na pi saæ now¹ kon sty tu cjê (zob. tab. 7). Je dy -

nie 13% ba da nych su ge ro wa³o jed nak za prze sta nie za j -

mo wa nia siê eu ro kon sty tucj¹. Wœród pro po no wa nych

roz wi¹zañ wyj œcia z obe cnej sy tu a cji naj wiê cej osób wy -

bra³o roz wi¹za nie po le gaj¹ce na na pi sa niu ta kie go tra k -

ta tu od nowa (44%). Dru gim pod wzglê dem popu la r no -

œci roz wi¹za niem by³o d¹¿e nie do przy jê cia obe cne go

do ku men tu w kra jach, któ re go je sz cze nie ra ty fi ko wa -

³y (22%). Z ta kie go rozk³adu od po wie dzi nie wy ni ka

jed nak, w ja kim sto p niu ta nowa kon sty tu cja mia³aby

uw z glêdniaæ roz wi¹za nia uz go d nio ne i za pi sa ne w Trak -

ta cie Konsty tu cy j nym. Brak pog³êbio nej de ba ty pu b li cz -

nej na ten te mat wy da je siê obe c nie unie mo ¿ li wiaæ

dok³ad nie jsze okre œle nie spo³ecz nych pre fe ren cji w tej

kwe stii. Wie my je dy nie, ¿e Po la cy sprzy jaj¹ ta kim roz -

wi¹za niom, któ re za cie œ niaj¹ wspó³pra cê pañstw cz³on -

ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (rys. 4).

Tabela 7. Przysz³oœæ kon sty tu cji eu ro pe j skiej

Tra ktat Kon sty tucy j ny wej dzie w ¿y cie po przy jê -
ciu go przez wszy stkie 25 pañstw cz³on ko wskich
UE. Do tej pory Tra ktat przy jê³o 14 pañstw UE.
Rok temu w ogól nona ro do wym re fe ren dum od -
rzu ci³y go Fran cja i Ho lan dia. Co po win no siê w
ta kiej sy tu a cji zro biæ: 

w %

– d¹¿yæ do przy jê cia obe cne go Tra kta tu w tych
kra jach, któ re go je sz cze nie przy jê³y

22

– na pi saæ nowy Tra ktat Kon sty tucy j ny 44

– prze staæ za j mo waæ siê kon sty tucj¹ eu ro pejsk¹ 13

    Trud no po wie dzieæ 21

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.

Re la ty w nie naj wiê kszy pro cent zwo len ni ków na pi -

sa nia no wej kon sty tu cji mo ¿ na zna leŸæ wœród osób

o pogl¹dach cen tro prawi co wych (54%) i cen trole wi co -

wych (51%), wœród pry wa t nych przed siê bio r ców (59%), 

a ta k ¿e, para do ksa l nie, wœród ele kto ra tu SLD (57%). Li -

de rzy tej pa r tii, w od ró ¿ nie niu od po li ty ków Pi S -u, opo -

wia da li siê ra czej za przy jê ciem obe cne go Tra kta tu Kon -

sty tucy jne go ni¿ za roz po czê ciem prac nad no wym teks -

tem. Mo ¿ na za tem mnie maæ, ¿e po pa r cie dla no wej kon -

sty tu cji sta no wi wy raz pra gma ty z mu ba da nych (nie

uda³o siê z t¹ kon sty tucj¹, spró bu j my za tem od nowa),

ni¿ oce ny szans wej œcia w ¿y cie obe cne go Tra kta tu.
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CZY S£YSZA£(A) PAN(I) O TRAKTACIE
KONSTYTUCYJNYM UNII EUROPEJSKIEJ?

15%

56%

29%

Tak, wiem wiele na ten temat
Tak, ale nie orientujê siê co to za projekt

Nic nie s³ysza³em na ten temat

Rysunek 6. Stan wie dzy na te mat Tra kta tu Kon sty tucy jne go

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.
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Mimo ju¿ pra wie ro cz ne go „za mro ¿e nia” pro ce su

ra ty fi ka cji Tra kta tu Kon sty tucy jne go, oce na Po la ków

do tycz¹ca tego do ku men tu po pra wia siê. W ba da niu

prze pro wa dzo nym w li pcu 2005 roku ponad po³owa re -

spon den tów (51%) stwier dzi³a, ¿e Tra ktat Kon sty tucy j -

ny jest nie zbêd ny dla uspra w nie nia dzia³añ Unii Eu ro -

pe j skiej4. Obe c nie ju¿ 59% Po la ków tak uwa ¿a, a od se -

tek osób prze ko na nych, ¿e Unia mo¿e siê obejœæ bez Trak -

ta tu spad³ z 40% do 28%. Wœród Po la ków prze wa ¿aj¹

po zy ty w ne opi nie na te mat Tra kta tu: jest on nie zbêd ny

dla uspra w nie nia dzia³añ UE (59%), le¿y w in te re sie

zwyk³ych mie sz ka ñ ców UE (49%), porz¹dku je prze pi sy 

uni j ne (51%). 

Tabela 8. Opi nie na te mat Tra kta tu Kon sty tucy jne go

Przed sta wiê Panu(i) ki l ka prze ciw sta w nych opi nii na te mat 
Tra kta tu Kon sty tucy jne go z proœb¹ o opi niê, któ ra z nich
i w ja kim sto p niu jest Panu(i) bli ¿ sza. Od po wiedŸ 1 oz na -
cza, ¿e bli ¿ sza jest Panu(i) opi nia umie sz czo na po le wej
stro nie, a od po wiedŸ 4, ¿e zga dza siê Pan(i) z opi ni¹ po
pra wej stro nie. 

1 2 3 4

Jest nie po trze b ny,
UE mo¿e siê bez
nie go obejœæ

13 15 28 31
Jest nie zbêd ny dla
uspra w nie nia
dzia³ania UE

28 59

Wzma c nia unijn¹
biu ro kra cjê

17 19 27 22
Jest w in te re sie
zwyk³ych mie sz ka ñ -
ców UE

36 49

Mno ¿y zbêd ne
prze pi sy

15 18 24 27
Porz¹dku je prze pi sy
uni j ne

33 51

Zród³o: Dane ISP, kwie cieñ 2006.

Po zy ty w ne opi nie o Tra kta cie Kon sty tucy j nym prze -

wa ¿aj¹ u osób po sia daj¹cych du¿¹ wie dzê na jego te -

mat, le piej oce niaj¹cych obe c ny stan Unii Eu ro pe j skiej

oraz opo wia daj¹cych siê za œci œlejsz¹ in te gracj¹ wszy -

stkich pañstw cz³on ko wskich.

* * *

Po zy ty w ne na sta wie nie Po la ków do obe cno œci na -

sze go kra ju w Unii Eu ro pe j skiej przek³ada siê na co raz

wiêksz¹ otwa r toœæ i chêæ œci œle j szej in te gra cji. Do ty czy

to wiê kszo œci grup spo³ecz nych, bez wzglê du na wy -

kszta³ce nie i mie j s ce za mie sz ka nia. Jed nym z g³ów nych

czyn ni ków t³umacz¹cych taki stan rze czy jest

pog³êbiaj¹ca siê nie uf noœæ do pol skich in sty tu cji pa ñ -

stwo wych, a ta k ¿e oba wy wo bec nie pe w nej sy tu a cji na

pol skim ryn ku pra cy i upa try wa nie szan sy na po zy ty w -

ny wp³yw in te gra cji w jej unormowaniu.

Po la cy po pie raj¹ ideê uni j nej kon sty tu cji i powo³anie 

w przysz³oœci wspó l nych in sty tu cji uni j nych (urz¹d mi -

ni stra spraw za gra ni cz nych, pre mie ra, wspó l na ar mia),

do strze gaj¹ po trze bê stwo rze nia wspó l nej kon sty tu cji.

Opi nie Po la ków na te mat Tra kta tu Kon sty tucy jne go s¹

nad zwy czaj po zy ty w ne, po mi mo bra ku pu b li cz nych

de bat na jego te mat, i – co za tym idzie – nie zbyt wy so -

kim de kla ro wa nym po zio mie wie dzy o Tra kta cie. Wiêk -

szoœæ Po la ków wi dzi w Tra kta cie Kon sty tucy j nym ra -

czej lek na roz wi¹za nie uni j nych pro ble mów (biu ro kra -

cja) ni¿ Ÿród³o pro ble mów lub za gro ¿eñ.

Opra co wa nie: Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz
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In styt ut Spraw Pu bliczn ych
ul. Szpi talna 5, lok. 22, 00-031 War szawa, 

tel. +48 (22) 556 42 99, fax +48 (22) 556 42 62
e-mail: isp@isp.org.pl

www.isp.org.pl

4
Po la cy wo bec Tra kta tu Kon sty tucy jne go Unii Eu ro pe j skiej, Ba da nie prze pro wa dzo ne przez „Pen tor” dla Urzê du Ko mi te tu In te -

gra cji Eu ro pe j skiej, li piec 2005.
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