
Unia Europejska 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Szkoła ambasador parlamentu Europejskiego” z tej 

okazji (oraz z okazji 68 rocznicy podpisania Deklaracji Shumana) przypomnimy trochę 

informacji o UE oraz przeanalizujemy ostatnie zmiany.  

Zacznijmy od szybkiej lekcji historii: początki UE sięgają lat 50 a dokładniej 18 kwietnia 1951 kiedy to powstała 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Założycielami były państwa: Francja, Włochy, Niemcy(RFN), Belgia, Holandia 

oraz Luksemburg. Następnie w roku 1957 powstają: Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Europejska Wspólnota 

Energii Atomowej. W kolejnych latach działalności tych wspólnot zaczęły dołączać inne państwa.  

1973-> Wielka Brytania, Irlandia, Dania 

1981-> Grecja 

1986-> Hiszpania i Portugalia 

1993->Zmiana nazwy na tą znaną do dziś Unia Europejska 

1995->Austria, Finlandia, Szwecja 

2004-> Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, POLSKA, Słowacja, Słowenia, Węgry 

2007->Bułgaria, Rumunia 

2013->Chorwacja  

I tak po ponad 60 latach historii Unii Europejskiej mamy dziś 28 państw członkowskich. 

Wydawałoby się, że wszystko jest na dobrej drodze do zjednoczenia Europy- no właśnie wydawałoby się, ponieważ w 

roku 2016 (23 czerwca) zostało przeprowadzone referendum.  

Na mocy tegoż referendum obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zdecydowali, że 

ich kraj powinien opuścić UE. 51,89% uczestników głosowania opowiedziało się za wyjściem ze Zjednoczonej Europy. 

Proces ten trwa a Wielka Brytania formalnie pozostaje w gronie państw UE. Planowana data odejścia to 30 marca 

2019 roku. 

Pamiętajmy, że Wielka Brytania jest jednym z państw założycielskich, więc czemu chce teraz wyjścia z Unii? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skutki Brexitu są tak naprawdę nieznane ponieważ zależeć będą od treści wynegocjowanej umowy a ta nie jest 

jeszcze znana. Można mieć tylko nadzieję, że będą one jak najmniejsze dla nas wszystkich. Francuzi chcieliby żeby 

były one jak najbardziej okrutne dla Wielkiej Brytanii aby zniechęcić państwa takie jak Holandia, Dania czy Finlandia 

do podobnych operacji. 

Przeanalizujmy w takim razie jakie plusy (a także minusy) miałaby Wielka Brytania opuszczając Unię.

                               Plusy 

-------------------------------------------------------- 

Minusy 

---------------------------------------------------------------- 

Wielka Brytania „tęskni” za dawnym imperium 

Brytyjskim i to właśnie Brexit ma umożliwić im 

odzyskanie tego. 

--------------------------------------------------------  

 

 

 

Rozbicie Zjednoczonego Królestwa tzn. Szkoci wiążą 

swoją przyszłość z UE możemy więc się spodziewać 

kolejnego referendum tym razem pozostania Szkocji w 

Zjednoczonym Królestwie. Brytyjczycy będą musieli 

szukać alternatywy drugiego obywatelstwa aby bez 

przeszkód podróżować po Europie. 

---------------------------------------------------------------- 

 

Jak widzimy największym minusem dla Wielkiej Brytanii będzie jej podzielenie i zawiśnięcie na włosku Unii angielsko-

szkockiej. 

 

 

 

 

 

 

 



Jakie natomiast pozytywy i negatywy tej zmiany może spodziewać się sama Unia? 

Zacznijmy od pozytywów ale chwila czy w ogóle jakieś są? Jedyne pozytywne strony widzi federalista Guy 

Verhofstadt który mówi, że Brexit może być impulsem do głębokiej reformy w Unii a także pogłębiania integracji. 

Negatywne skutki są jak nigdy bardzo oczywiste i jeszcze bardziej nieprzyjemne.  

-Unia będzie mniejsza, słabsza i bardziej podzielona. 

-Wzmocnią się partie populistyczne i ruchy separatystyczne. 

-Przyszły budżet UE będzie mniejszy o brytyjskie miliardy wpłacane do unijnej kasy (Londyn był płatnikiem netto – 

więcej płacił niż brał w postaci funduszy i dopłat). 

-Ucierpi unijna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, bo Wielka Brytania to mocarstwo dysponujące zarówno 

doskonałą dyplomacją jak i silną, nowoczesną armią. 

-Nic dobrego nie czeka także rynków finansowych – perspektywa odłączenia się z obiegu londyńskiego City może 

wywołać potężne perturbacje na giełdach i rynku walut (złoty już się osłabił z powodu obaw przed Brexitem). 

Tyle negatywnych skutków powinno wystarczy niestety jest ich wiele więcej widzimy więc, że cała Unia Europejska a 

przez to też Polska ucierpi na wyjściu Wielkiej Brytanii.  

Pojawiają się także pytania: Co z imigrantami? Co z Gibraltarem? Co z brytyjskimi rentierami? Da się zauważyć, że 

przez Brexit jest więcej pytań niż odpowiedzi ale jedno jest pewne 

Unia bez Wielkiej Brytanii będzie zupełnie inną Unią, podobnie jak i Wielka Brytania poza 

UE – stanie się zupełnie innym krajem. Choć świat się nie zawali a historia potoczy się dalej, 

nic nie będzie już takie samo.   

 


