
1 
 

Prof. dr hab. Danuta Hübner 

„Polska musi wrócić na drogę współpracy i konstruktywnego członkostwa w 

UE”  

Debata "Jaka Polska po wyborach 2023 r.?" 

17.09.2022, Warszawa 

 

 

Żyjemy u zbiegu wielu tradycyjnych globalnych wyzwań i ryzyk - konkurencji  wielkich 

mocarstw, w szczególności konfrontacji demokracji i autorytarnych reżimów, 

niewydolności instytucjonalnego porządku światowego oraz nowych zagrożeń - 

pandemii i perspektywy milionów wirusów w świecie zwierząt gotowych przeskoczyć 

do naszego, ludzkiego świata, cyber-niebezpieczeństw, katastrofy klimatycznej, 

kłamstw i dezinformacji praktykowanych przez autorytarne reżimy, zarówno na ich 

podwórku, jak i na naszym, demokratycznym terenie.  

Na progu Unii toczy się okrutna wojna, agresja stałego członka Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, który kwestionuje suwerenność 44-milionowego narodu i jego 

państwa.  

Wojna ma głęboki wpływ na światowe powiązania, handel, inwestycje, integrację 

rynków, łańcuchy podażowe, etatystyczne odruchy. Wszelkie rozbieżne interesy i 

przepływy będą nadal wykorzystywane jako narzędzia walki. Świat wydaje się być na 

ścieżce do nieporządku.  

Sankcje zmierzają do izolowania Rosji, z wszelkimi tego konsekwencjami. 

Bezpośrednio i pośrednio wpływają na sporą część świata.  

Subsydia publiczne w wielu obszarach funkcjonowania stają się przedmiotem 

wyścigu w skali międzynarodowej.  

Te wyzwania sprawiają, że jak świat długi i szeroki, państwa i przedsiębiorstwa 

patrzą na nowo na swe współzależności w obszarze produkcji, na rozerwane 

łańcuchy podażowe.  Koszty i efektywność, od dziesięcioleci sterujące globalizacją, 

ustępują stopniowo miejsca skupieniu na odporności i logice uniezależnienia. 

Przemysł przetwórczy wraca do wysoko rozwiniętych gospodarek. Lokowanie części 
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produkcji w krajach o niskich kosztach robocizny przestaje być oczywistym 

elementem strategii działania, odgrywa słabszą rolę w globalizacji. Technologia 

wspiera ten trend.  

W wysoko rozwiniętych krajach widzimy nową falę subsydiów publicznych. 

Najbardziej znamiennym przykładem są amerykańskie i europejskie koncepcje 

rozwoju własnej produkcji półprzewodników. Widoczna jest również w Stanach 

Zjednoczonych coraz silniejsza  obecność elementów polityki protekcjonistycznej.  

Te zmiany odbywają się w kontekście technologicznego wyścigu Stanów 

Zjednoczonych i Chin.  

Wiele wskazuje na to, iż globalizacja jako przepływy handlowe czy zmodyfikowane 

łańcuchy podażowe, a nawet elementy polityki relokacji, nie zniknie.   Coraz 

wyraźniejsze są jednak zmiany w geopolitycznej logice funkcjonowania świata. 

Geopolityczne interesy, wyścig gospodarczy i technologiczny, populizm  liderów, 

nacjonalizm pod flagami narodowej suwerenności będą wyznaczały kierunek 

globalnej konkurencji dwóch ideologicznie odmiennych światów - demokracji i 

autokracji. Budowane są coraz wyższe mury. Ukraina jest pierwszym przykładem 

walki współczesnych systemów politycznych.  

Na tym tle Unia Europejska jest bezprecedensowo zjednoczona, bardziej asertywna i 

podejmująca wysiłki przemodelowania się.  

W refleksji nad światem pojawiają się obwieszczenia o chylącej się ku upadkowi 

potędze amerykańskiej, a także o Europie tracącej znaczenie w walce między 

Chinami i Stanami Zjednoczonymi.  Myślę, że Unia odkryła potrzebę jedności w 

pandemii, pracuje na rzecz coraz wyraźniej ujednoliconej jurysdykcji, świadoma, że 

Unia zjednoczona daje wiarygodność, moc polityczną, odporność i konkurencyjność.  

Bezpieczeństwo energetyczne stało się priorytetem, musimy lepiej wykorzystać 

potencjał energii odnawialnej, która robi się coraz bardziej konkurencyjna. Unia ma 

fundament, na którym jest zdolna ją dalej rozwijać. Dlatego ważne jest, że naszym 

celem jest wspólna polityka energetyczna, że realizujemy, choć z wielkim 

opóźnieniem wspólne zakupy gazu, włączając w to wszystkie ważne 

przedsiębiorstwa energetyczne, unikając cenowej konkurencji, respektując 
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solidarność, podejmując wysiłek zwiększenia efektywności energetycznej i 

oszczędzania energii, działając w kierunku niedopuszczenia niestabilności z sektora 

energetycznego do sektora finansowego.  

Dzisiaj coraz bardziej oczywista staje się konieczność kontynuowania reform sektora 

finansowego, wzmocnienie sektora bankowego, budowanie silnego rynku 

kapitałowego, dokończenie  Unii Bankowej, dogadanie się w sprawie europejskich 

bezpiecznych aktywów, porozumienie w sprawie skutecznego mechanizmu 

zarządzania kryzysowego, reforma paktu stabilności i wzrostu, wypracowanie 

mechanizmów wzmacniających międzynarodową rolę euro, znalezienie najlepszej 

ścieżki dla stworzenia cyfrowej waluty europejskiej - osiągniecie tego wszystkiego 

zależy przede wszystkim od woli politycznej.  

Kiedy patrzymy do przodu widzimy jednak przede wszystkim niepewność. Można ją 

pokonać - i robimy to - wykorzystując polityki europejskie wspierane zmianami 

legislacyjnymi.  

Niepewność, ryzyka i zagrożenia, i te tuż za rogiem i te globalne, wymagają też od 

biznesu zgody na zmianę modelu biznesowego, na odejście od myślenia tylko w 

kategoriach czystej efektywności w stronę tego, co mniej ryzykowne i co tworzy 

odporność. Potrzebujemy dobrej równowagi w tym zakresie. Ale ważne jest też, by w 

tej nowej rzeczywistości nie stracić globalnego myślenia, koniecznego, by ten 

globalny wyścig wygrać.  

Potęgi autorytarne będą dążyć do własnych rozwiązań w zakresie norm i 

standardów, zakorzenionych w ich zestawie wartości i zasad. 

Musimy bardzo uważać, by w tę pułapkę nie wpaść. Musimy przekonać Stany 

Zjednoczone, że, chociaż nasze systemy stanowienia prawa, regulacji i norm, różnią 

się istotnie, możemy pracować razem nad globalnymi standardami, zakorzenionymi 

w demokracji.  

Otwarcie gospodarki europejskiej na świat jest głębsze  niż jakiegokolwiek państwa 

świata.  Ważne jest w tym kontekście, by pracować z podobnie myślącymi 

demokracjami, by nie dopuścić do rozwoju relacji gospodarczych, szczególnie 

handlu, opartych na sile politycznej.  Powiązania gospodarcze Unii z resztą świata 
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sprawiają, iż możemy być skuteczni w tworzeniu politycznych aliansów dla 

bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i demokracji. 

Siła Europy zawsze płynęła z rynków i legislacji, zdolności do stanowienia prawa 

często przejmowanego przez inne jurysdykcje. Warto przypomnieć, że otwarta 

autonomia strategiczna nie miała zastąpić globalnej współpracy z innymi.  Nadaje 

polityce bardziej strategiczny wymiar i wprowadza instrumenty kreujące silniejszą 

asertywność Unii w relacjach zewnętrznych.  

W reakcji na agresję i okrucieństwo Rosji, sojusz   

transatlantycki zdał egzamin, skutecznie doprowadzając do szerokiej mobilizacji sił 

demokratycznych.  

Współpraca w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa militarnego, 

technologicznego, klimatycznego, energetycznego wynika ze świadomości potrzeby 

jedności wspólnoty państw demokratycznych przeciw nieobliczalnym reżimom i ich 

przywódcom. Ta świadomość stała się istotnym elementem myślenia o przyszłości. 

Od zagrożeń egzystencjalnych przechodzimy na poziom wyborów dotyczących 

polityki handlowej, energetycznej, klimatycznej, technologicznej. W świecie 

demokratycznym coraz częściej pojawia się refleksja nad powojennym stołem na 

temat architektury globalnego bezpieczeństwa.  

Polska nie uczestniczy konstruktywnie w debacie o przyszłości Unii Europejskiej w 

tym świecie wielkiej zmiany. Rząd cechuje silna skłonność do eksponowania 

odrębności polskich interesów, nie dostrzega potrzeby wspólnoty w reakcjach wobec 

narastających wyzwań, wzmacniania otwartej strategicznej autonomii i sojuszu 

demokracji, w tym szczególnie współpracy transatlantyckiej na poziomie Unii. 

Dotyczy to niemal wszystkich obszarów polityki wymagającej wspólnotowości, od 

praworządności, przez klimat i kryzys energetyczny, po debatę o przyszłości Unii, 

rozszerzenie, znaczenie Europy w skali globalnej, politykę obronną.   

Bezpieczna przyszłość Polski wymaga odbudowy fundamentów naszego miejsca w 

Unii. To oznacza przede wszystkim natychmiastowego ograniczenia szkód, jakie w 

tym zakresie kreuje polityka obecnego rządu, wspierana przez większość 

parlamentarną.  
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Odbudowa wizerunku Polski nie jest możliwa bez zahamowania tej jazdy w dół po 

równi pochyłej.  

Wymaga odbudowy powagi polityki zagranicznej naszego kraju. Jesteśmy od blisko 

dwudziestu lat formalną częścią politycznego ekosystemu Unii.  Naszą politykę 

europejską dotknęła jednak w ostatnich latach katastrofa o trujących skutkach dla 

przyszłości. Bez oficjalnego polexitu wyszliśmy z europejskiego porządku prawnego, 

wspólnych wartości, wspólnych przedsięwzięć. To nie tylko demonstracja 

antyunijnego nastawienia i skłonność do egzotycznych sojuszy. Napad Rosji na 

Ukrainę stworzył wykorzystywaną przez rząd sytuację państwa frontowego. 

Kluczową rolę odegrało jednak pospolite ruszenie polskiego społeczeństwa 

wspierającego Ukrainę i Ukraińców.  Niestety w tym samym czasie podejście 

polskich władz do wydarzeń na granicy z Białorusią pokazuje, jak bardzo 

odsunęliśmy się w przestrzeń, kiedy już nie jesteśmy  ani wzorem ani symbolem 

solidarności.  

Walka o odzyskanie wizerunku będzie trudna, obejmuje także relacje z 

indywidualnymi państwami członkowskimi Unii, w tym w szczególności z Niemcami.  

Wyprowadzenie polityki europejskiej, także zagranicznej, ze szkodliwego marazmu i 

szkodliwości wywołanych nierozerwalnym ich sprzężeniem z celami polityki 

wyborczej partii rządzącej będzie trudne. To polityka sprowadzana od lat do roli 

podręcznej w budowaniu nastrojów społecznych sprzyjających władzy. Stałe 

wywoływanie lęków antyniemieckich i antyunijnych. W rezultacie część opinii 

publicznej ma wyprane mózgi fobiami rządzących  

Elementem działań na rzecz powrotu do normalności będzie sformatowanie na nowo 

konsensusu społecznego co do głównych celów polityki europejskiej. Istnieje silna 

potrzeba odnowienia stosunków z 27 państwami członkowskimi. Niezbędne jest 

ustabilizowanie społecznego odbioru tej polityki. Także stworzenie trwałego, 

elektoralnie nierozedrganego zaplecza w sferze funkcjonowania społeczeństwa 

obywatelskiego jest kluczowe.   

Zakładając, iż nowy porządek polityczny umożliwi skuteczne odbudowania 

fundamentów polityki europejskiej, konieczne będzie odejście od skłonności do 

działań ad hoc i nadanie tej polityce strategicznej perspektywy.  
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Silny element niepewności w sytuacji świata, o czym mówiłam, sprawia, iż w wielu 

sprawach wszyscy będziemy trochę we mgle, poszukując twardego terenu. Być 

może przez wiele lat będziemy musieli żyć na ruchomych piaskach. To przesądza o 

konieczności zakotwiczenia Polski we wspólnocie państw demokratycznych w 

świecie. Nie ma innego miejsca na ziemi, w którym możemy wzmocnić nasze 

szeroko rozumiane bezpieczeństwo, niż Unia Europejska. Stąd odbudowa naszego 

miejsca w Unii, odbudowa zaufania do Polski i aktywne uczestnictwo w kształtowaniu 

przyszłości Unii i jej roli w świecie jest racją stanu i elementem odpowiedzialności 

politycznej wobec obywateli.  

Nie ma alternatywy dla Polski poza Unią. W światowym kontekście jesteśmy małym 

krajem, który często była wystawiany na przeciągi historii. Bezpieczna suwerenność 

Polski to suwerenność w ramach politycznego i gospodarczego ekosystemu EU. To 

także aktywny udział w europejskiej polityce zagranicznej i obronnej. Suwerenność 

dzisiaj to nie tyle sprawne machanie szabelką, ale przede wszystkim zdolność do 

dbania o interesy i szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych obywateli. Taką 

suwerenność daje członkostwo w Unii. Także Stany Zjednoczone postrzegają Polskę 

przez pryzmat Naszej silnej pozycji w Unii.  

W moim przekonaniu częścią mechanizmu naszej suwerenności, samostanowienia w 

kontekście globalnej rywalizacji, jest nasze wejście do Unii Ekonomicznej i 

Monetarnej, czyli obszaru wspólnej europejskiej waluty. To mechanizm 

zabezpieczający społeczeństwo polskie przed de-europeizacją Polski, dający Polsce 

pełne członkostwo w Unii. Bez wspólnej waluty nasze członkostwo jest niedoskonałe 

instytucjonalnie, okaleczone politycznie i ograniczone gospodarczo. 

Nadchodzące lata będą pełne niestabilności w systemie monetarnym świata, w 

handlu międzynarodowym, w systemie finansów.  

ECB jest jednym z ponad 80 banków centralnych w świecie, pracującym nad 

wprowadzeniem cyfrowego euro. Euro jest drugą walutą świata w obszarze rezerw 

walutowych, długu i transakcji handlowych. Polski złoty znajduje się w grupie walut 

niestabilnych. Warto też pamiętać, iż euro jest walutą 20 z 27 państw członkowskich 

Unii. Konieczne będzie ustabilizowanie opinii publicznej na temat wspólnej 

europejskiej waluty. Obecne chaotyczne badania opinii publicznej, intencjonalnie 
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formułowane pytania zadawane obywatelom w warunkach całkowitego braku polityki 

informacyjnej nie mogą być podstawą decyzji politycznych.  

Przygotowując ścieżkę realnego powrotu Polski do Europy, warto będzie zacząć od 

rzeczy najprostszych, symbolicznych, mających wartość sygnału dla innych państw 

członkowskich. Myślę o formalnym wprowadzeniu unijnych flag do publicznych 

urzędów, na budynki urzędowe i wszędzie tam, gdzie taka będzie wola  nas jako 

obywateli. Po wygranych wyborach potrzebne będzie wyraźne stwierdzenie, że 

Polska wraca na drogę współpracy i konstruktywnego członkostwa.  

Odzyskiwanie zaufania, biorąc pod uwagę wieloletni, zły ślad pozostawiany przez 

obecne władze, będzie trudną misją, ale również warunkiem odgrywania w 

przyszłości znaczącej i ważnej dla Polaków roli budowniczego silnej Europy.   

Wypracowanie agendy europejskiej, która będzie podstawą polityki po wygranych 

wyborach, musi mieć miejsce już teraz, w dyskusji wewnątrz całej opozycji. 

Rozbieżności trzeba rozwiązać zanim powstanie nowy rząd. Polityka europejska 

wymaga także aktywnego włączenia przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i 

samorządów. Warto przy okazji wspomnieć konieczność przywrócenia godności 

organizacjom pozarządowym i odbudowanie służby cywilnej.  

Jasne sformułowanie zasad i celów polskiego członkostwa, demonstracja otwartości, 

wiarygodności i partnerstwa, wspieranie polityk dających szeroko rozumiane warunki 

bezpieczeństwa będą kluczowe. Ale także konieczne będzie odtworzenie relacji 

bilateralnych, trójkąta weimarskiego. 

Wśród ważnych instrumentów realizacji naszej polityki europejskiej powinien znaleźć 

się szeroko zakrojony program edukacji europejskiej, uwzględniający odkłamywanie i 

odmitologizowanie obecnej narracji, a podstawą naszego członkostwa w Unii będzie 

praworządność.  

 


