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Weszliśmy do Unii Europejskiej jako państwo demokratyczne, państwo prawa i ładu 

instytucjonalnego, respektujące wartości europejskie, weszliśmy z piękną kartą 

naszej historii. Z tych osiemnastu lat członkostwa przez pierwszych ponad dziesięć 

dokonaliśmy bezprecedensowego skoku cywilizacyjnego, Unia była kołem 

zamachowym rozwoju i postępu we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niestety 

ostatnich siedem lat zostało zdominowanych przez wielopłaszczyznowy konflikt 

rządzącej większości z Unią Europejską.  

 

Korzyści geopolityczne to trwałe zakotwiczenie naszego kraju w strukturach 

zachodnich, nasza pozycja została silnie wzmocniona. Widać to także w naszych 

relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, które cenią współpracę z nami, gdy widzą w 

nas poważnego aktora unijnego. Smuci sytuacja, gdy w czasie potwornej agresji 

Rosji na Ukrainę rządzącym myli  się krótkotrwała pozycja centralnie położonego 

państwa  frontowego z długofalowym rzeczywistym wpływem politycznym.  

 

Korzyści gospodarcze są oczywiste i dobrze rozpoznane. W połączeniu z napływem 

największych w historii integracji europejskiej transferów z Unii, powstały warunki dla 

fenomenalnego rozwoju polskich miast i regionów. Dla nas jako obywateli nie do 

przecenienia jest bycie częścią wspólnoty opartej na prawie, a nie na woluntaryzmie 

politycznym. Szczególnie cenna dla naszego funkcjonowania jest przestrzeń 

stworzona dla rozwoju lojalnego, usamorządowienie jako klucz dla naszego 

rozwoju  i wzmożenia obywatelskości.  

 

Boli brak  rozumienia wśród polityków u władzy, że jako państwo członkowskie 

jesteśmy częścią wielkiej, silnej wspólnoty, w której mamy zarówno prawa , jak i 

obowiązki. Rząd brnie w eskalowanie konfliktów z Unią wbrew opinii publicznej. Z 
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ostatnich badań IBRiS wynika jednoznacznie, że 70% obywateli oczekuje, iż rząd 

spełni postulaty Unii związane z przestrzeganiem praworządności.  

 

Wśród społeczeństwa narasta świadomość kryzysu w sprawach europejskich, 

władze nie realizują  naszych zobowiązań wobec Unii, trudno dopatrzeć się w 

jakiejkolwiek sprawie zachowań proeuropejskich czy zdolności proeuropejskiego 

działania. Zaczyna to być postrzegane jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa 

i cywilizacyjnej pewności.  

 

Mam wrażenie, iż postępuje europeizacja naszej obywatelskiej mentalności. 

Szczególnie młode  pokolenie zaczyna myśleć w kategoriach europejskich i 

globalnych. Klimat, równość, migracje, uchodźctwo  - w tych wszystkich obszarach 

naszym największym atutem jest unijne pokolenie, ludzie urodzeni lub dorastający 

świadomie w czasach naszego członkostwa, otwarci na zmierzenie się z wyzwaniami 

całej ludzkości. Dorastający wraz z członkostwem w Unii, nieobciążeni traumami 

przeszłości, jak ich dziadkowie czy rodzice. Pomoc dla uchodźców na granicy 

białoruskiej czy z Ukrainy jest dla nich czymś oczywistym, bo są  to  ludzie w 

potrzebie. Historia nie determinuje wolności młodego pokolenia. I tego kapitału 

społecznego nie wolno nam zmarnować.  

 

W zasadzie nie jesteśmy pełnym członkiem Unii. Pozostajemy poza obszarem 

wspólnej waluty. Do wejścia do strefy euro w 2023 przygotowuje się Chorwacja, w 

2024 Bułgaria. Zostaniemy w gronie sześciu państw Unii z narodowymi 

walutami. Uważam, iż nie ma uzasadnienia dla niedopełnienia naszego członkostwa 

w UE poprzez przystąpienie do strefy euro. W przeciwnym razie nasza obecność 

będzie niedoskonała instytucjonalnie, politycznie okaleczona i gospodarczo 

ograniczona. 

 

Według Eurobarometru w połowie 2021 r. poparcie dla wspólnej waluty 

nieoczekiwanie wzrosło aż o 8 pkt proc., do 56 proc. w porównaniu z połową 2020 r. 

Zawsze będzie opór, zawsze będą nieprzekonani, zawsze będzie potrzeba akcji 

informacyjnej, ale trzeba to zrobić z poczucia obowiązku wobec przyszłości Polski. 

Obecna wojna powinna nas nauczyć, że ścieżka podkreślająca naszą odrębność od 

innych Europejczyków jest niebezpieczna. 
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Nie uczestniczymy w różnych gremiach decyzyjnych dotyczących strefy euro. Z 

ekonomicznego punktu widzenia euro jest cennym mechanizmem 

ubezpieczeniowym. Jest to druga najważniejsza waluta międzynarodowa po dolarze, 

więc jej przyjęcie oznaczałoby mniejszą podatność na ewentualne ataki 

spekulacyjne, wahania kursów walut i prawdopodobnie również mogłoby oznaczać 

nieco niższe stopy procentowe wynikające z obniżenia premii płynnościowej, które 

dotyczą małych walut. 

 

Euro jest też wyposażone w specjalne mechanizmy ochronne, z których członkowie 

Unii spoza strefy euro nie mogą korzystać. Rosną także w obecnej sytuacji 

międzynarodowej szanse na dokończenie budowy Unii Bankowej, a więc dodanie jej 

trzeciego filaru czyli europejskiego ubezpieczenia krajowych gwarancji depozytów. 

Przyjęcie euro poprawiłoby dostęp Polski do jednolitego rynku i integrację 

gospodarczą z resztą Unii - będą niższe koszty transakcyjne, ułatwienia dla handlu i 

inwestycji, a także większy komfort przy przemieszczaniu się ludzi. Unia pracuje nad 

wprowadzeniem własnej cyfrowej waluty.  

 

Strefa euro jest przyszłościowym, długotrwałym projektem europejskim, dlatego 

Polska nie powinna pozostawać poza nim. To właśnie strefa euro jest przyszłością 

integracji europejskiej. Pozostanie poza strefą euro prowadzi do niepotrzebnej 

marginalizacji. I nie jest to slogan bez pokrycia. 

 


