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Artykuł analizuje kroki podjęte przez Polskę w celu nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, a także zwraca 
uwagę na warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, rozważa zalety i wady 
członkostwa tego kraju w UE. 
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NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (potocznie Pakt 
Północnoatlantycki), organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku 
podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 
krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, 
Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi 
krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. 
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego liczy aktualnie 29 członków. 
Najnowszym członkiem jest Czarnogóra oficjalnie przyjęta na szczycie w 
Brukseli 25 maja 2017 r. Oficjalnymi kandydatami do członkostwa w sojuszu 
są Bośnia i Hercegowina i Macedonia, potencjalnymi kandydatami do 
członkostwa w NATO są Gruzja i Finlandia oraz Ukraina. 

Polska przystąpiła do NATO w 1999 roku. Zanim to nastąpiło, musiała 
przejść drogę akcesyjną. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku RP po raz 
pierwszy została zaproszona na obrady Zgromadzenia Parlamentarnego 
NATO [1]. 

W 1991 roku oficjalnie nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne między 
Polską a Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. Rok później zgłoszono 
formalny wiosek o przyjęcie Polski w poczet państw członkowskich Sojuszu. 
2 lutego 1994 roku podpisany został dokument zatytułowany jako 
„Partnerstwo dla Pokoju”. Stanowił on deklarację zbliżenia współpracy z 
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NATO w sferze obronności, a także uczestnictwa w misjach pokojowych. Na 
podstawie tych ustaleń Polska spełniła wstępne wymogi związane z 
przystąpieniem do Sojuszu. [1] W czerwcu 1995 roku w Brukseli podpisana 
została umowa między członkami NATO a państwami pretendującymi do 
przyjęcia do Sojuszu. [1] Oficjalnie Rzeczpospolita Polska (a także Węgry i 
Czechy) zaproszona została do przystąpienia do Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego w 1997 roku. Po negocjacjach parlamenty państw 
członkowskich NATO ratyfikowały umowę o wstąpieniu RP do struktur 
NATO. Następnie uczynił to Parlament Polski. 12 marca 1999 roku Polska 
wraz z Czechami oraz Węgrami została oficjalnie przyjęta do NATO. [1]. 
Dzięki uczestnictwu w NATO Polska zyskała członkostwo w najsilniejszym 
obecnie funkcjonującym pakcie militarnym. [1] Warto jednak podkreślić, że 
uczestnictwo Polski w NATO wzmacnia nie tylko potencjał obronnościowy 
kraju, ale także wpływa na wzrost jej znaczenia na arenie międzynarodowej. 
Co więcej, członkostwo w NATO wpływa także na wizerunek kraju, jako 
państwa stabilnego, respektującego prawa człowieka, demokratycznego i z 
wolnorynkową gospodarką. Zyski z uczestnictwa w NATO są dla Polski 
również obserwowane w sferze materialnej, ponieważ uczestnictwo w 
organizacji pozwoliło na modernizację Sił Zbrojnych RP (wyposażenie, 
wyszkolenie żołnierzy itp.), a także umożliwiło korzystanie z najwyższych 
standardów rozwojowych organizacji wojskowej, z doświadczeń innych 
krajów w sferze wojskowości itp. 

Kolejny punkt to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
W maju 2004 roku Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Oficjalne rozmowy dotyczące akcesji Rzeczypospolitej do 
struktur Unii Europejskiej rozpoczęły się w 1997 roku. Negocjacje ze stroną 
unijną zostały ostatecznie zakończone 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze. Polska delegacja z premierem Leszkiem 
Millerem na czele po burzliwych pertraktacjach otrzymała możliwość 
wykorzystania podczas pierwszych trzech lat członkostwa w Unii dotacji 
wynoszących ponad 19 mld euro. Z tej sumy 11,3 mld zainwestowano w 
politykę strukturalną, zaś 4,6 mld euro przeznaczono na rozwój krajowego 
rolnictwa. W tym samym czasie łączna kwota składek Polski do unijnego 
budżetu, zgodnie z ustaleniami, nie przekroczyła 6,5 mld euro. W stolicy 
Danii polskim władzom udało się również otrzymać zgodę na tzw. okresy 
przejściowe w 46 dziedzinach. Dotyczyły one spraw związanych ze 
społeczeństwem oraz gospodarką. Dwa najważniejsze określały czas, po 
upływie którego obywatele pozostałych krajów unijnych mogli nabywać na 
terenie Polski ziemię oraz nieruchomości. W pierwszym przypadku było to 
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12, w drugim 5 lat. Postanowienia z Kopenhagi stały się podstawą Traktatu 
Akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach przez premiera 
Leszka Millera i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Włodzimierza 
Cimoszewicza. Złożone podpisy pod treścią dokumentu o niczym jednak 
jeszcze nie przesądzały, ponieważ w Polsce, podobnie jak i w wielu innych 
państwach ubiegających się o członkostwo w UE, przewidywano 
ogólnokrajowe referendum, w którym to obywatele mieli opowiedzieć się za 
akcesją lub przeciw niej. Obawiając się zbyt niskiej frekwencji, wpływającej 
na prawomocność całego przedsięwzięcia, Sejm RP zadecydował o 
dwudniowej formule głosowania. Referendum odbyło się w dniach 7–8 
czerwca 2003 roku. Przy frekwencji wynoszącej 58,85 %, większość Polaków 
opowiedziała się za przystąpieniem do Unii (77,45 %). Na mocy wiążących 
wyników wyborczych Rzeczpospolita, wraz z dziewięcioma innymi 
państwami, została 1 maja 2004 roku oficjalnie ogłoszona członkiem Unii [3]. 

Plusy przystąpienia Polski do UE: 
• fundusze unijne, dzięki którym można realizować projekty z bardzo 

szerokiego zakresu: infrastrukturalne, badań naukowych, rozwoju kapitału 
ludzkiego itp.; 

• możliwość korzystania z tzw. 4 unijnych wolności – możliwość np. 
pracy zarobkowej za granicą, prowadzenia firmy, swobodnego 
przemieszczania się na terenie UE (uczestnictwo w strefie Schengen); 

• przyjęcie unijnych standardów m.in. w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska itp., co pozytywnie wpływa na jakość życia; 

• ogólny impuls rozwoju gospodarczego, poprawy konkurencyjności 
polskich produktów itp.; 

• wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej [2]. 
Minusy przystąpienia Polski do UE: 

• poczucie zatracenia narodowości polskiej i suwerenności państwa; 
• przyspieszenie zjawisk globalizacyjnych; 
• napływ zagranicznych towarów i usług, które mogą wypierać firmy 

rodzime; 
• konieczność dopasowywania wielu kwestii do ustaleń unijnych, nawet 

jeśli nie są one dostosowane do polskich warunków życia (które jednak różni 
się od państw Europy [2]. 
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