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Z okazji odbywającej się w dniu 17 maja 2003r uroczystej, wspólnej sesji Rady Miasta 

Konina i Rady Powiatu Konińskiego - której przedmiotem jest problematyka unijna pod 
hasłem  

„Ziemia Konińska w Unii Europejskiej” 
 

mamy przyjemność przekazać Państwu niniejsze wydanie specjalne Biuletynu 
Informacyjnego.  

Do sprawy polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, władze powiatu konińskiego 
przywiązywały i przywiązują szczególną wagę. Potwierdzeniem są przedstawione materiały 
obrazujące działania Starostwa podjęte na rzecz promowania integracji europejskiej – 
zrealizowane i te dopiero zaplanowane.  
Jako instytucja, powołana by służyć mieszkańcom powiatu konińskiego, czujemy się w 
obowiązku zapewnić społeczności lokalnej podstawowy zasób wiedzy o różnych aspektach 
procesów integracyjnych .  

Na szczególną uwagę, w tym wydaniu Biuletynu, zasługuje artykuł Redaktora 
Naczelnego miesięcznika „Gazeta Kleczewska” przedstawiający refleksje autorki po 
spotkaniu dziennikarzy w Pałacu Prezydenckim w związku z podpisaniem traktatu 
akcesyjnego. 
 Znakomitym zwieńczeniem wszystkich działań podejmowanych przez samorządy 
lokalne naszego regionu byłby znaczący udział naszych mieszkańców w podjęciu tak ważnej 
dla Polski decyzji. 

Życzymy tego sobie i wszystkim Państwu, którzy myślą o zapewnieniu Polsce jak 
najlepszych warunków do szeroko rozumianego rozwoju naszego kraju 

 
 
 
Piotr Matyba       Elżbieta Streker-Dembińska 
Przewodniczący  
Rady Powiatu Konińskiego    Starosta Koniński 
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„TAK” czy „NIE” 
 
 Wejście do Unii Europejskiej wiązać się będzie z koniecznością i możliwościami 
rozwiązania problemów naszego regionu i Powiatu.  
Głównymi problemami w rozwoju powiatu i regionu są: 
 

o Duże zróżnicowanie wewnętrzne – duży udział obszarów o niskim potencjale 
gospodarczym, dotyczy  to szczególnie gmin o charakterze rolniczym we 
Wschodniej Wielkopolsce. 

o Niewystarczające wyposażenie ilościowe i jakościowe w infrastrukturę 
komunikacyjną i komunalną, szczególnie na obszarach wiejskich i małych 
miastach. 

o Słaby instytucjonalny i finansowy system wsparcia małych przedsiębiorstw. 
o Niska konkurencyjność produktów, mała innowacyjnosc produkcji, słabe 

wyposażenie kapitałowe i technologiczne znacznej części przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich do działania na jednolitym rynku europejskim. 

o Niski poziom usług społecznych dla biznesu. 
o Wysoki poziom bezrobocia spowodowany upadkiem państwowych gospodarstw 

rolnych oraz załamaniem produkcji przemysłu przetwórczego. 
o Niski poziom życia mioeszkancow, szczególnie ludności rolniczej o słabej 

mobilności przestrzennej 
 

Szanse na rozwój zwiększają: 
 

o korzystne położenie, 
o wysoka aktywność gospodarcza przejawiająca się rosnąca liczb zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych i zdecydowana przewaga małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

o duży potencjał produkcyjny przemysłu, 
o znacząca liczba rynkowych gospodarstw rolnych, 
o istniejący potencjał naukowy i badawczy w Województwie 

 
Wiele zależy wciąż od nas samych.  
 

Uczynienie z członkostwa polskiego długofalowego sukcesu, nie zależy jedynie od 
tego w jakim kierunku podąży w najbliższych latach Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie. .Mimo wielu globalnych zjawisk, wciąż niezwykle ważna pozostanie 
skuteczna polityka wewnętrzna naszego kraju. 
  
 Najpoważniejsze koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii poniesione zostaną 
przy zmianach strukturalnych w gospodarce. Trzeba pamiętać, że gdyby Polska nie 
zdecydowała się na przystąpienie do Unii Europejskiej, to koszty modernizacji zacofanych 
sektorów gospodarki  musiała by ponieść sama . Po przystąpieniu do UE, cześć wydatków 
modernizacyjnych zostanie pokryta z funduszy unijnych. Na samą pomoc strukturalną dla 
Polski w latach 2004 – 2006 przewidziano w budżecie prawie 14 miliardów euro. 
 Przykład Irlandii, Hiszpanii i Portugalii pokazuje ze unijna pomoc może zaowocować 
znacznym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Tysiące kilometrów nowych 
dróg i autostrad w tych krajach , dynamicznie rozwijające się miasta i regiony, 
zmodernizowane zakłady pracy i radzące sobie z konkurencją gospodarstwa rolne, są tego 
konkretnym dowodem.  
 Wybór należy tylko do nas.  
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Głosując na „TAK” w referendum europejskim, opowiemy się m.in. za : 
 

- nowymi inwestycjami i miejscami pracy w naszych gminach, 
- możliwością nauki i pracy w państwach Unii, 
- większą wrażliwością społeczną i tolerancją, 
- tańszą i szybszą komunikacją, 
- poprawą stanu środowiska, 
- powiększeniem rynku, lepszą jakością i niższymi cenami wielu dóbr  

i usług, 
- stabilną pozycja suwerennej Polski i silnej Europy 
 

Mamy szanse jako pokolenie przełomu tysiącleci na zrealizowanie marzeń naszych 
ojców o Ojczyźnie dobrobytu i pokoju wśród narodów Europy. Jest to szansa, której nie da się 
powtórzyć. Jest to nadzieja, której nie możemy zaprzepaścić pamiętając o przyszłości naszych 
dzieci i wnuków. 
 

Z materiałów promocyjnych  
Komitetu Integracji Europejskiej 
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... Z „UNIJNYCH  WARSZTATÓW” W PAŁACU PREZYDENCKIM 
 
 
„Wszyscy ludzie będą braćmi”(?) 
 
Twarze polskich polityków niezwykle ogorzałe. Greckie słońce czy efekt solarnianej lampy? 
– spekulowano w kuluarach. Irlandczyk Pat Cox bledziutki, Verheugen zza okularów też 
niedopieczony, ziemisty. Może po wejściu do Unii, śladem naszych przyjaciół, zaniechamy 
kąpieli słonecznych? Czy wspólnota unijna to także unifikacja ciał? 
Zaproszenie od prezydenta przyjęli przeciwnicy unii i rzecznicy unijnej przyszłości 
Polski, i tych drugich z pewnością było więcej. Z tymi też lepiej rozmawiało się stronom: 
za stołem prezydialnym zasiadali kolejno minister Dariusz Szymczycha z Kancelarii 
Prezydenckiej, ambasador Marek Grela, komisarz UE Gunter Verheugen, 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox i prezydent Rzeczpospolitej 
Aleksander Kwaśniewski, na fotelach vis a vis dziennikarze mediów lokalnych i 
regionalnych. 
Spotkanie zorganizowano 23.04. na dwa dni przed rozpoczęciem oficjalnej kampanii 
referendalnej prezydenta w Płocku. Charakter propagandowy warsztatów rozumiał się 
sam przez się; „jezuicka kampania”, tym razem za sprawą dziennikarzy, miała ruszyć 
wespół z prezydenckim hasłem „Tak dla Polski”. 
 
 Już nie dysputy polsko – polskie 
Polska misja przy UE w Brukseli przypatruje się poczynaniom unijnej administracji. A ta 
przypomina miniaturę administracji narodowych. Co środę „mini Rada Ministrów” obraduje 
w celu podjęcia zasadnych uchwał. Stanowiska administrowane są przez najlepiej 
przygotowanych przedstawicieli „Piętnastki”. 
Od 30 kwietnia zaczęło się spełniać jedno z największych naszych oczekiwań – możliwość 
współdecydowania, także w zakresie unijnej legislacji. Obecny status aktywnego obserwatora 
oznacza uczestniczenie polskich przedstawicieli we wszystkich gremiach europejskich. Póki 
co, bez prawa głosowania. 
Rzeczą jakby oczywistą jest – opierając się na wypowiedzi ambasadora Greli – iż urzędnik w 
służbie administracji unijnej nie będzie zmieniany wraz ze zmianą kolejnych rządów w 
Polsce. Tam obowiązuje inna mentalność politycznych elit. Nikogo nie obchodzą polsko – 
polskie przepychanki, ważna jest umiejętność komunikowania się z Europą. Do tego potrzeba 
kompetencji i biegłości w językach, ze sztandarowym angielskim (większość dokumentów w 
tym właśnie języku). 
W ramach zajęć praktycznych, coś w rodzaju zdobywania harcerskich sprawności, Szwedzi i 
Finowie zaproponowali Polakom takie „unijne podchody” w mikroskali europejskiej. 
Znakomita to szkoła dla naszej misji – zapewniał ambasador. 
 
Czy kompromis jest cnotą? 
Można zaryzykować taką definicję: unia to kultura kompromisów. 
Oczywiście w historii UE są nieustanne kryzysy, ale napięcia i sprzeczności niwelują się w 
drodze kompromisu. Niektórych paraliżuje słowo „kompromis”, bo równoważą go z utratą 
suwerenności. 
Niestety, wielu z nas myśląc o suwerenności Polski, ciągle posługuje się mentalną kalką XIX-
wiecznego rozumowania: wszystkie sprawy państwa mogły być rozwiązywane przez 
państwo. Dzisiaj suwerenność to także umiejętność współistnienia z Europą. Po unijnym 
referendum na „tak” – oznaczałoby to ponadto decydowanie o Europie. 
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Polska znalazłszy się wśród „25.” To wniesienie dużych problemów do wspólnoty (duży kraj 
przecież a problemów nie brakuje!). Współdecydowanie unijnych partnerów w naszej sprawie 
wyrazić się może jedynie w takim konstruowaniu środków pomocowych, które są skutkiem 
polityki kompromisu całego bloku unijnego. Czy zaś te będą pochodną sokratejskiej cnoty, 
która równoważy się ze sprawiedliwością – trudno zaufać, choć jesteśmy krajem ponoć 
wierzącym. 
 
„Mierz siły na zamiary. Nie zamiar podług sił” 
Gunter Verheugen zwrócił uwagę na szczególne miejsce podpisania akcesu unijnego – Ateny, 
korzenie naszej kultury, centrum europejskości w wymiarze historiozoficznym. To także 
symbol biegu maratońskiego, który wykonały kraje od starożytności do współczesnej idei 
jedności. 
Sam pan komisarz Verheugen, rocznik `44, pamięta jeszcze lata po II wojnie światowej – 
Niemcy pokonane własną winą. Gdy miał 8 lat otarł się o dalekowzroczną wizję integracyjną, 
której nie rozumiał wówczas. Wizja nie rozwiała się we mgle, choć głodni wówczas Niemcy 
nie wiedzieli o trudach, jakie trzeba będzie przebyć, nim runął mur berliński. 
Nie można porównywać procesu scalania Niemiec z procesami zachodzącymi w Polsce. 
Można jednak zaryzykować pytanie, zbudowane na zasadzie paraleli: czy gdyby Polacy 
wiedzieli o trudach do przebycia w 1989 roku, czy podjęliby ponownie wysiłek? 
Verheugen nie zwątpił ani przez moment w projekt wspólnej Europy, nie zwątpił też, co 
podkreślał, w Polskę. Nasz narodowy charakter, który dla wielu jest tak kontrowersyjny, 
może – po niewielkiej „korekcie” – okazać się atutem. Zwłaszcza zaś polska improwizacja! 
Nasza odmienność nas nie dyskwalifikuje, nie mamy powodów czuć się gorzej od dziesięciu 
krajów startujących do Unii. Nie można Polski szmuglować do Unii tylnymi drzwiami! 
Co wtedy jednak, gdy Polacy 7-8 czerwca powiedzą referendalne „nie”? 
Eurobarometr daje szanse rozpoznania pewnych zjawisk w szerokiej perspektywie. Przecież 
Polska związana jest z Europą, geografii nie da się oszukać. Świat XXI wieku musi być 
naznaczony równowagą. Hipotetyczne „nie” jest tak odległe, że trudno brać je pod uwagę. 
 
    „Tak dla Polski” oznacza wyrwanie z próżni 
Prezydent ma duszę sportowca. Na 45 dni przed referendum przekonywał, że to już nie czas 
na obawy, na dylematy – tu trzeba walczyć! 
Rozpocząć kampanię unijną to odrzucić niechętne spekulacje. 
Ważne też, by nie utonąć w sprawach bieżących i przy okazji nie pogrzebać idei 
szczytniejszej niż polityka ostatnich miesięcy, A ta, niczym cyklon, potrafi wessać wszystko. 
Rozsądnym wydaje się stwierdzenie, że wejście do Unii oznacza wybór lepszych 
prezydentów i premierów w przyszłości. Egzamin z 7 i 8 czerwca, nieporównywalny z 
żadnym innym egzaminem czy wydarzeniem, ma przecież zdecydować o naszej historii na 
wiele przyszłych dekad. Nic nie stanie się w sposób czarowny 1.05.2004 roku, nie obudzimy 
się wówczas w kraju szczęśliwości. Co jednak, gdy większość nie uwierzy, iż „wszyscy 
ludzie będą braćmi”? 
Alternatywą jest polityczna próżnia. Są oczywiście „plany awaryjne”, ale wszystkie poniekąd 
„do kitu”. Egzamin poprawkowy może przydarzyć się nieprędko. 
 
„Nie będziemy brać udziału w tej wielkiej ściemie!” 
Partię Romana Giertycha, autora powyższego hasła, ostrożnie można nazwać 
„eurosceptykami z nadania” (prezesa?). Jeśli ich argumentem jest obalenie mitomańskiego 
zachwytu dla podróżowania po Europie – można im przyklasnąć. Wszak i teraz Europa dla 
nas otwarta w podwojach. Wielu jednak nie stać na bilet do pobliskiego miasteczka.  
Ale ta sama frakcja polityczna, trywializując nieco ich chwyty propagandowe, powiada, iż nie 
pójdzie do referendum, bo i tak wszystko w Polsce jest „be”. 
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Uczyniono w kraju z tego wydarzenia liturgię. Lubimy ceremonialność, bogatą oprawę. Czy 
jednak ten obrządek nie stał się nazbyt nudny? Nuda usypia... 
Ponadto teatralizacja wzbudza nieufność – kolejna „ściema”? 
 
Prezydent Kwaśniewski na koniec kilkugodzinnego spotkania z dziennikarzami przytoczył 
ożywczą anegdotę. 
 
„W życiu człowieka wszystko trzeba robić na tak” 
Tuż po 9 stycznia, kiedy to prezydent opatentował swoje „Tak dla Polski”, otrzymał telefon 
od emerytowanego profesora. Niemłody już intelektualista (94 lata), ciągle niezwykle żywo 
zainteresowany formą dla ciała i ducha, pokusił się o skomentowanie unijnego hasła. Jego 
zdaniem, tylko pozytywne odpowiedzi na różne życiowe wyzwania mają moc kreacyjną. Bez 
„tak” niczego w życiu człowiek nie osiągnie. Jego prywatne „tak” w opozycji do „nie” 
przynosiło zawsze przypływ energii i doskonaliło wewnętrznie. 
I może z tym w całej tej kampanii najbardziej się identyfikuję. Jestem na „tak” 

 
Ewa Matyba 
Redaktor Naczelny  

miesięcznika „Ziemia Kleczewska” 
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GŁOS MŁODYCH 
 
-Opinie uczniów szkół z naszego regionu na temat członkostwa Polski w UE. 
 

„Moim zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej niesie ze sobą duże korzyści. Dla 
młodych ludzi, otwarte granice są szansą na zdobycie lepszego wykształcenia, a przede 
wszystkim na rozwijanie umiejętności językowych.. Z gruntowym wykształceniem mamy 
większe możliwości na zdobycie ciekawej i lepiej płatnej pracy. 
 Wraz z wejściem Polski do UE podróżowanie po Europie stanie się przyjemniejsze 
poprzez brak kolejek na granicach i lepszy stan naszych dróg. 
 Mam świadomość tego, że jest tyle szans co zagrożeń, ale myślę, że koszty, które 
poniesiemy zwrócą się nam podwójnie.” 

Ewelina Pakulska lat 19 
kl. IV Technikum Ekonomicznego 
ZSE-U w Żychlinie 

 
 „Osobiście jestem przeciwny wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gdy wejdziemy 
do Unii upadną małe gospodarstwa rolne. Większość ludzi w naszym kraju to rolnicy. 
Zwiększy się w ten sposób bezrobocie, które i tak jest już duże. Po zlikwidowaniu granic 
zwiększy się przemyt i wzrośnie przestępczość.” 

Tomasz Mizgalski lat 18 
kl. IV Technikum Żywienia  
i Gospodarstwa Domowego  
ZSE-U w Żychlinie 

 
 „Jestem za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej , gdyż daje to nam duże szanse 
na znalezienie pracy poza granicami kraju. Daje nam możliwości edukacji w szkołach i 
uczelniach krajów UE. Nastąpi postęp technologiczny i gospodarczy.” 

Dorota Rumiejowska lat 19 
kl. IV Technikum Żywienia  
i Gospodarstwa Domowego  
ZSE-U w Żychlinie 

 
 „Jestem za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ponieważ wiążą się z tym duże 
korzyści. Między innymi będziemy mogli swobodnie podróżować po krajach Unii nie 
przejmując się paszportem. Również uczenie się w szkołach zagranicą będzie o wiele 
łatwiejsze, bo jako członkowie , mamy prawo składać swoje papiery do tych szkół. 
 Mam też nadzieję, że w moim zawodzie znajdę dobrą pracę zarówno w naszym kraju 
jak i poza nim. 
 Przystąpienie to też korzyści dla gospodarki krajowej, która jest w fatalnym stanie.” 

Marta Paszek lat 18 
kl. III Technikum Hotelarskiego 
ZSE-U w Żychlinie 

 
 

„Jestem zdecydowanie za wejściem Polski do UE – widzę w tym historyczną szansę 
zmycia z nas Polaków piętna konferencji jałtańskiej. Będziemy wreszcie mogli na stałe 
włączyć się do unii państw Europy zachodniej, w których to państwach stopa życiowa jest 
dużo wyższa niż w Polsce, w czym upatruję szansę, bo w końcu UE zmierza do wyrównywania 
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poziomu życia w krajach członkowskich. A zresztą, jeśli nie Unia – to co? Czy mamy znów 
pozostać w bloku państw wschodnich?” 

Tomasz Umerle, 15 lat  
Gimnazjum w Golinie 

 
„Moim zdaniem Polska powinna przystąpić do UE. Nie chcę być pesymistką, ale 

raczej w naszym kraju gorzej już być nie może. Sądzę, że jeśli polscy politycy nie będą działać 
jedynie dla swoich korzyści, to Unia może dać nam nowe szanse i możliwości.” 

Olga Rybacka, 14 lat 
Gimnazjum w Golinie 

 
„Uważam, że Polska powinna przystąpić do UE. Na dzień dzisiejszy to szansa dla 

młodych, ambitnych ludzi, którym zostaną otwarte drogi do uczelni zagranicznych. Zdobyte 
wykształcenie ułatwi znalezienie atrakcyjnej pracy w przyszłości.” 

Aleksandra Staszak 14 lat 
Gimnazjum w Golinie 

 
„Tak, powinniśmy wejść w struktury UE. Jest to ostatnia szansa na ożywienie naszej 

kulejącej gospodarki i poprawienie naszych warunków życia, które są niskie jak na ówczesne 
czasy. Jest to szansa dla przyszłych pokoleń aby żyły lepiej niż my dzisiaj”. 

Szymon Pokojowy 15 lat 
Gimnazjum w Golinie 
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NIE TRACILIŚMY CZASU... 
 
Na rzecz edukowania mieszkańców w zakresie rozmaitych zagadnień integracyjnych, 

Starostwo Powiatowe w Koninie podjęło pierwsze wyzwanie już na początku swojego 
funkcjonowania, w roku 1999. Na miarę naszych ograniczonych możliwości, w ciągu 
czterech lat, udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć.  Trzeba jednak podkreślić, że 
podejmowanym działaniom zawsze, w pierwszej kolejności, stawialiśmy wymóg  
dostarczenia obiektywnej informacji. Ocena i opowiedzenie się po stronie „za” czy „przeciw” 
Wspólnej Europie zawsze pozostawione były wyborowi odbiorców. 

Oto wybrane przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem idei integracji, które 
odbyły się z inicjatywy samorządowych władz powiatu konińskiego na przestrzeni  
od października 1999r.: 
 28.10.1999r – konferencja tematyczna: Perspektywy i zagrożenia dla rolnictwa Powiatu 

Konińskiego w aspekcie wejścia do UE, 
 styczeń 2001r – w „Biuletynie Informacyjnym” Starostwa utworzona została stała sekcja 

zatytułowana „Unia Europejska dowiedz się więcej”, 
 21.05.2001r – konferencja tematyczna: Polski sołtys w UE (konferencja została 

zorganizowana przy współudziale Związku Powiatów Polskich i odbyła się w PWSZ w 
Koninie), 

 maj 2001r – opracowanie i wydanie broszury informacyjnej na temat pomocowego 
programu dla obszarów wiejskich SAPARD, 

 maj 2002r – Punkt Informacyjny Starostwa rozpoczął wydawanie broszur 
informacyjnych dotyczących UE, broszury pochodzą z FAPA, UKIE oraz Punktu 
Informacyjnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 

 02.06.2002r – panel dyskusyjny w ZSP w Kleczewie dla młodzieży szkolnej na temat: 
„Jak widzę siebie w UE?”. W panelu udział wzięli samorządowcy i parlamentarzyści 
ziemi konińskiej, 

 12.06.2002r – konferencja tematyczna: „UE w oczach młodego pokolenia”, z udziałem 
m.in. redaktorów gazetek szkolnych ze szkół znajdujących się w regionie konińskim, 

 czerwiec 2002r – strona internetowa powiatu konińskiego została wzbogacona o moduł 
poświęcony Unii Europejskiej, 

 29/30.09.2002r – impreza plenerowa „Dni Europy w Wielkopolsce”, która swoim 
zasięgiem objęła Ślesin, Skulsk, Kleczew i Konin, 

 03.11.2002r – uruchomienie Lokalnego Ośrodka Informacji Europejskiej w wyniku 
realizacji na obszarze województwa wielkopolskiego programu przygotowywania 
struktur samorządowych do akcesji, inicjowanego przez WOKiSS, 

 styczeń/luty 2003r – w „Biuletynie Informacyjnym” znalazły się kolejne, dwie stałe 
sekcje o tematyce związanej z Unią Europejską, pierwsza z nich zatytułowana jest „W 
stronę Unii... (inicjatywy powiatowe / wojewódzkie / ogólnopolskie)”, a druga to 
„Słowniczek Europejski”, 

 26.02.2003r – podczas IV sesji Rady Powiatu Konińskiego odbyła się debata nt. 
integracji z UE w kontekście rolnictwa, bezrobocia i szans młodzieży, w debacie udział 
wzięła Pani dr Zofia Szalczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału AriMR w Poznaniu, 

 31.03. 2003r – w szkolnym klubie europejskim w ZSEU w Żychlinie odbyło się 
spotkanie z uczniami poświęcone zagadnieniom z zakresu integracji europejskiej, w 
których udział wzięli pracownicy Wydziału Promocji i Informacji, 

 24 – 26.04.2003r – wyjazd delegacji rolników z powiatu konińskiego do powiatu Ilm w 
Turyngii/Niemcy w celu zdobycia doświadczeń z zakresu problematyki dotyczącej Wspólnej 
Polityki Rolnej, 
 25 – 27 04. 2003r – impreza o zasięgu ponadlokalnym VII Olimpiada Umiejętności Osób 

Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – Europejska Abilimpiada 2003. 
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UNIA BEZ TAJEMNIC 
 

 Konferencja w Żychlinie – „Droga Polski do Unii” 
Opiekunowie Klubu Młodego Europejczyka przy Zespole Szkół Ekonomiczno – 

Usługowych w Żychlinie, nauczyciele Agnieszka Niezabitowska i Krzysztof Doleżko 
zorganizowali dla młodzieży konferencję pt. „Droga Polski do Unii”. 

Spotkanie odbyło się w dniu 31 marca 2003r w sali konferencyjnej niedawno 
oddanego do użytku Obiektu Sportowo – Dydaktycznego należącego do ZSE-U w Żychlinie. 

Konferencja miała dwuczęściowy przebieg. Pierwszą jej część wypełniła 
multimedialna prezentacja pt. „Unia Europejska a Polska”. Część druga miała charakter 
dialogu prowadzonego przez młodzież z prelegentem i nauczycielami Uczniowie zadawali 
pytania aby uzyskać informacje dotyczące istotnych kwestii dla Polski i naszego regionu w 
aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej.  

Najlepszym podsumowaniem spotkania w Żychlinie może być konkluzja, że młodzież 
w większości rozumie potrzebę zmian i reform koniecznych dla dokończenia transformacji 
kraju, w czym- jej zdaniem – w nieoceniony sposób może pomóc członkostwo w Unii 
Europejskiej – skupiającej kraje demokratyczne i stabilne gospodarczo. 

 
 „Euroświadomi” w gminie Stare Miasto 

 
10 kwietnia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście na konferencji 

pod tytułem „Euroświadomi” dyskutowano na temat integracji europejskiej. 
Na zaproszenie organizatorów : Urzędu Gminy Stare Miasto i Starostwa Powiatowego 

w Koninie, w konferencji wzięli udział: wicemarszałek województwa wielkopolskiego Józef 
Lewandowski oraz wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu Beata 
Przybylska.  

Przybyli na spotkanie mieszkańcy Gminy mieli okazję wysłuchać prelekcji 
zorientowanej na przekazanie praktycznych informacji o członkostwie Polski w Unii 
(posługiwanie się wspólną walutą euro, możliwości podejmowania pracy przez Polaków na 
terenie krajów członkowskich, rzeczywiste możliwości wykorzystania finansowej pomocy 
przysługujące Polsce z brukselskiej kasy) oraz wziąć czynny udział debacie.  

W trakcie emocjonującej dyskusji zaproszeni goście starali się rozwiać wątpliwości 
mieszkańców związane z polskim członkostwem w Unii.  
Prowadzący byli zgodni w twierdzeniu, że zaraz po akcesji, Polacy nie odczują radykalnych 
zmian oraz że członkostwo w Unii to szansa dla kraju i od nas tylko zależy jak ją 
wykorzystamy. 

Konferencję urozmaiciła część artystyczna, przygotowana przez młodzież z Liśca 
Wielkiego. 

 
 

 Forum Europejskie w Golinie –  
 

Przygotowania Gminnego Forum Europejskiego zostały poprzedzone szeregiem 
działań dydaktyczno – wychowawczych (lekcje europejskie, dyskusje).  

W marcu 2003 r.,  Klub Europejski opracował i przeprowadził ankietę w klasach 
II i III gimnazjum „Ja w Unii Europejskiej”. W ankiecie wzięło udział 369 uczniów  (193 
osoby w klasach II, 176 osób w klasach III).  
Ankieta zawierała 5 pytań: 

a. Jakie są Twoje oczekiwania związane z przystąpieniem Polski do UE? 
b. Czego obawiasz się w związku z wejściem Polski w struktury UE? 
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c. Czy jesteś za wstąpieniem Polski do UE? 
d. Czy chciałbyś wziąć udział w referendum dotyczącym opowiedzenia się 

Polaków za wstąpieniem naszego kraju do UE? 
e. Czy uważasz, że władze RP przeprowadzają wystarczającą kampanię 

informacyjną związaną z wstąpieniem Polski do UE? 
 

Analiza ankiet stała się punktem wyjścia do zrealizowania gminnego forum na temat 
Unii Europejskiej, będącym także podsumowaniem wszystkich naszych działań związanych z 
Programem „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”. 
 Forum Europejskie, które odbyło się  25 kwietnia br. w miejscowym Gimnazjum, 
skierowane było do wszystkich mieszkańców gminy Golina. Społeczność lokalna została 
zaproszona do auli gimnazjum, aby uczestniczyć w dyskusji związanej z Unią Europejską. 
Aby rzetelnie poinformować uczestników forum zaprosiliśmy ekspertów związanych z 
oświatą, kulturą, młodzieżą i rolnictwem. Forum prowadzili – nauczyciel (historii i wiedzy o 
społeczeństwie, opiekun Klubu Europejskiego) Aldona Olesiak oraz uczeń klasy III – Tomasz 
Umerle (tegoroczny zdobywca tytułu dziennikarza roku wśród gazetek szkolnych za artykuł – 
Tolerancja polska).  
 Na temat oświaty głos zabierali Senator Ryszard Sławiński , Jarosław Jankowski 
przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Krzysztof Paluszkiewicz 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Aldona Olesiak (działalność europejska w gimnazjum). 
Senator Ryszard Sławiński wypowiadał się również na temat kultury w Unii Europejskiej. O 
sytuacji rolnictwa poinformował nas pan Juliusz Kłaniecki przedstawiciel Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Natomiast o sytuacji i podjętych działaniach gminy w przededniu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej informował burmistrz Tadeusz Nowicki. W trakcie można było zadawać 
pytania na nurtujące zagadnienia. W dyskusji, uczestniczyli: przedstawiciele władz Senatu RP 
w osobie Ryszarda Sławińskiego, przedstawiciele władz powiatowych – Mariusz Kwieciński, 
Antoni Kulczak, władze gminne (burmistrz, radni, sołtysi, urzędnicy gminni), władze 
kościelne – proboszcz Marian Górski, młodzież szkolna, mieszkańcy.  

Podsumowaniem forum było ogłoszenie wyników trwającego w czasie spotkania 
referendum unijnego. Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za przystąpieniem Rzeczpospolitej do 
struktur Unii Europejskiej?” 67% uczestników referendum odpowiedziało TAK, 33% 
odpowiedziało NIE. 

Cały przebieg Forum Europejskiego uświetniły występy szkolnego zespołu 
tanecznego „TREMA” prowadzonego przez Panią Jolantę Krawczyk. Dziewczęta 
zaprezentowały taniec wielkopolski wychodząc z założenia, że droga do Europy wiedzie 
poprzez małą ojczyznę oraz taniec irlandzki i zakończyły spotkanie układem tanecznym – 
„Polska w Unii Europejskiej”. 

Forum Europejskim zakończyliśmy już działania informacyjno – edukacyjne 
realizowane w ramach programu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”. 

Dalej uczestniczymy w projekcie „Unia Europejska – Młodzi Głosują”, który 
zrealizowany będzie dnia 2 czerwca 2003 roku. 

Nasze przedsięwzięcia, to efekt wspólnej pracy: młodzieży, rodziców, nauczycieli, 
dyrekcji, władz lokalnych, osób pracujących w punkcie Informacji Europejskiej w naszej 
gminie oraz wsparcia finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Golinie oraz Rady Rodziców.  

Nasze Forum Europejskie zgłosiliśmy do ogólnopolskiego konkursu organizowanego 
przez miesięcznik Unia Europejska. 
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EUROPA BEZ GRANIC 
 
 ...z pobytu  delegacji Powiatu Konińskiego w niemieckim Ilm Kreis. 

W dniach od 24 do 26 kwietnia 2003 r., na zaproszenie Landrata dr. Senglauba,  
na terenie Powiatu Ilm w Turyngii, przebywała delegacja Powiatu Konińskiego., w osobach: 
Elżbiety Streker – Dembińskiej – Starosty Konińskiego, Stanisława Bielika Wicestarosty 
Konińskiiego, Bożeny Frankowskiej – Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa oraz rolników z terenu Powiatu Konińskiego, reprezentowanych przez: 
Mieczyslawa Andrzejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej Wojewódzkiej Izby 
Rolniczej, Zdzisława Łukaszewskiego, Piotra Grudzińskiego, Stanisław Muszyńskiego, 
Rafały Kowalskiej, Sławomira Przybyłowicza, Krzysztofa Gospodarczyka, Haliny 
Michalskiej i Dariusza Szczepaniaka . 
 

Celem wizyty było zapoznanie rolników Powiatu Konińskiego z praktyką 
prowadzenia gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, a w tym korzystania z narzędzi 
wspólnej polityki rolnej UE, a także podpisanie roboczego protokółu do Porozumienia  
o współpracy na 2003 r.  
 
 „Wieczorem w dniu przyjazdu do Bosleben(  24 kwietnia ), w restauracji pensjonatu odbyło 
się spotkanie delegacji Powiatu Konińskiego z władzami Powiatu Ilm.”. 
 
 „W drugim dniu pobytu, Starosta Koniński – Elżbieta Streker-Dembińska – odwiedziła w 
Ilmenau organizację „Pomoc Życia” i podległe jej placówki: Dom Pomocy Społecznej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Przedszkole.” 
 
 Po powrocie do Arnstadt Starosta Koniński w obecności Landrata dr. Senglauba odwiedziła 
Urząd Pracy. 
 
 Następnie delegacja odwiedziła Urząd ds. Rolnictwa 
 
 „Po obiedzie w Hotelu KRONE w Arnstadt, w obecności przedstawicieli miejscowych 
środków masowego przekazu, podpisano protokół na 2003 r. do Porozumienia o współpracy” 
. 
 W czasie pobytu w Ilm Kreis, grupa rolników wraz z Wicestarostą Konińskim Stanisławem 
Bielikiem realizowała specjalnie przygotowany program pobytu. 
 
W godzinach rannych rolnicy konińscy odwiedzili przedsiębiorstwo rolne w Griesheim. 
Przedsiębiorstwo prowadzi tucz trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Wyprodukowany 
żywiec przerabiany jest we własnej rzeźni. Posiada także własne sklepy, w których sprzedaje 
swoje wyroby. 
Przedsiębiorstwo to posiada w swej strukturze, także fermę krów mlecznych (śr. Wydajność 
od krowy 8 600 litrów rocznie). Cykl technologiczny na fermie jest w pełni 
skomputeryzowany (zadawanie pasz oraz hala udoju). 
 
Kolejnym etapem wizyty było rodzinne gospodarstwo rolne Fritza Hoffmana. Areał 
gospodarstwa wynosi 200 ha. Specjalizuje się w produkcji mleka (wydajność śr. Roczna 
wynosi ok. 8 200 litrów). 
 
W godzinach popołudniowych grupa odwiedziła Rolniczą Produkcyjną Spółkę z o.o. w 
Branchewinda. Spółka prowadzi farmę bydła mlecznego oraz tucz trzody chlewnej. Bydło 
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mleczne spasane jest mieszanką z dużym dodatkiem makuch rzepakowych, co z kolei wpływa 
na jakość produkowanego masła i w konsekwencji na uzyskiwaną (wyższą) cenę mleka. 
 
 
Zdj. (26) (30 ) 
Całe przedpołudnie  ( 26 kwietnia ) grupa poświęciła na zaznajomienie się z działalnością 
produkcyjną i usługową Spółki AGRAR Genossenschaft w Bosleben. 
Spółka posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 5 000 ha, prowadzi tucz trzody chlewnej w 
cyklu zamkniętym, produkcję opasów oraz hodowle owiec. Posiada własną rzeźnię oraz 
sklepy z firmowymi produktami mięsnymi. Poza tym stacje benzynowe, pensjonat hotelarski 
oraz tłocznię oleju rzepakowego. Sprzęt rolniczy korzysta z paliwa z domieszka oleju 
rzepakowego. Zatrudnia ogółem 165 osób, z czego 100 pracuje w usługach. 
 
 
Wczesnym popołudniem delegacja opuściła gościnny Powiat Ilm i udała się w drogę 
powrotną do Polski. 

 
 

  jak gościliśmy młodzież z zaprzyjaźnionego Powiatu Ilm 
W dniach od 28 kwietnia do 3 maja 2003 r., Powiat Koniński gościł grupę młodzieży 

niemieckiej z Powiatu Ilm. Wizyta młodzieży z Ilm ujęta została w treści porozumienia  
o współpracy zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim i Powiatem Ilm w październiku 2002 
r.. 
Goście byli przyjmowani przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz Zespół 
Szkół  Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.  
 
28 kwietnia, w późnych godzinach popołudniowych  15 – osobowa grupa młodzieży z 
gimnazjum w Ilmenau wraz z dwojgiem opiekunów przyjechała do kompleksu dydaktyczno-
sportowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.  
 
 
Pierwszy dzień pobytu ( 29 kwietnia ) rozpoczęło spotkanie na sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Gości z Niemiec powitali dyrektor Szkoły Maria 
Walczyńska oraz Burmistrz Kleczewa Marek Wesołowski..  
Gorące przyjęcie oraz wspaniały program artystyczny przygotowany przez gospodarzy 
sprawiły, że grupa młodzieży z Ilm szybko nawiązała dobry kontakt z rówieśnikami z ZSzP w 
Kleczewie.  
 
Po spotkaniu grupa niemiecka i towarzysząca jej grupa polska pojechały na wycieczkę po 
Powiecie Konińskim. Pierwszy etap prowadził na taras widokowy kopalni węgla brunatnego. 
 
Kolejnym etapem był klasztor w Bieniszewie, gdzie nie udało się złamać ustanowionych 
przed wiekami zasad, i Panie musiały czekać w parku. 
 
Z Bieniszewa młodzież pojechała do Kazimierza Biskupiego, gdzie m.in. zwiedziła muzeum 
klasztoru Misjonarzy św. Rodziny i była gościem ks. Rektora W. Muracha. 
 
 Po wizycie w Kazimierzu, autokar powiózł obie grupy do Skulska, gdzie były gośćmi władz 
gminnych oraz artystów amatorów Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku. 
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Drugi dzień pobytu (30.04.) młodzi z Ilmenau oraz Kleczewa spędzili w Żychlinie. W 
godzinach dopołudniowych prezentowali swoje umiejętności sportowe w sali i na boisku. 
 
 
  Tego dnia, po obiedzie reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Konińskiego oraz 
Ilmenau spotkali się ze Starostą Konińskim Elżbietą Streker-Dembińską oraz Wójtem Gminy 
Stare Miasto  Ryszardem Nawrockim. Tematem rozmowy były zagadnienia związane z 
funkcjonowaniem młodzieży w Unii Europejskiej. 
 
 Kolejny dzień pełen wrażeń zakończyła zabawa w jednej z konińskich dyskotek. 
 
 We czwartek ( 1 maja ), grupa z Turyngii zwiedziła konińską starówkę i Urząd Miasta 
Konina , w którym spotkała się z Prezydentem Kazimierzem Pałaszem.  
 

 W godzinach popołudniowych  młodzież z Ilmenau w towarzystwie swoich kolegów z 
Kleczewa wzięła udział w kleczewskim festynie pierwszomajowym. 
 
 
W kolejnym, słonecznym dniu wizyty w powiecie konińskim ( 2.05.), niemieccy 
gimnazjaliści odwiedzili gminę Krzymów. Warsztaty Artystyczne – Paprotnia 2003, stały się 
dobrą okazją do zaprezentowania gościom działalności i osiągnięć WTZ z terenu Powiatu 
Konińskiego. Młodzież spotkała się także ze Starostą Konińskim Elżbietą Streker-Dembińską 
oraz Wójtem Gminy Krzymów Tadeuszem Jankowskim. 
 
 Po obiedzie, goście wraz z młodzieżą z Kleczewa udali się do Potażnik, by wziąć udział w 
zawodach strzeleckich. 
 
Kolejną atrakcją tego dnia była wizyta w gospodarstwie sadowniczym Pani Haliny 
Michalskiej w Mostkach w gminie Sompolno. Tam też nastąpiło pożegnanie grupy ze 
Starostą Konińskim Elżbietą Streker-Dembińską.  
 
 
 Oficjalne zakończenie wizyty niemieckiej młodzieży nastąpiło w sobotę 30 maja w siedzibie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W trakcie wspólnego śniadania padło wiele 
ciepłych słów, tak pod adresem gospodarzy, jak i gości. Młodzież i wychowawcy rozstali się 
z nadzieją na szybkie spotkanie, tym razem w Ilmenau. 
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W DRODZE DO REFERENDUM AKCESYJNEGO 
 

Terminarz powiatowych inicjatyw promujących ideę integracji europejskiej  
- od 17 maja do 8 czerwca 2003r.- 

 
 

 
Termin 

 

 
Miejsce 

 
Opis inicjatywy 

 
Uwagi 

25.04 – 
20.06.2003 

Starostwo 
Powiatowe 
w Koninie 

Realizacja projektu pt. 
„Rolnik Koniński – 

powiatowy informator 
unijny” polegającego na 

wydaniu czterech numerów 
minigazetki pod takim 

samym tytułem. 

Wniosek o dofinansowanie 
projektu został zgłoszony przez 

Starostwo Powiatowe w Koninie 
do programu TERAZ 

INTEGRACJA finansowanego z 
funduszu PHARE 2001. Projekt 
pozytywnie przeszedł procedury 
oceny i został zatwierdzony do 

realizacji 

kwiecień – 
czerwiec 

2003 

Powiatowy 
Urząd Pracy w 

Koninie 

Opracowanie i wydanie 
cyklu broszur 

informacyjnych pt. „ABC 
bezrobotnego w Unii 

Europejskiej”. 

Autor projektu – Powiatowy 
Urząd Pracy w Koninie zakłada, 
że jego realizacja będzie miała 
charakter ciągły i nie zakończy 

się z datą referendum 
akcesyjnego. 

17.05.2003 
godz. 9.30 

Ratusz 
Koniński 

Uroczysta Sesja Rady 
Powiatu Konińskiego i 

Rady Miasta Konina pod 
hasłem „Ziemia Konińska 

w Unii Europejskiej” 

Wydanie specjalne„Biuletynu 
Informacyjnego powiatu 

konińskiego” – poświecone 
integracji z Unią Europejską 

23.05.2003  
Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w 
Ślesinie 

Wyjazdowa sesja Rady 
Powiatu poświęcona 

sytuacji osób 
niepełnosprawnych w 
powiecie konińskim. 

  

Z tej okazji wydany zostanie 
specjalny numer „Biuletynu 

Informacyjnego powiatu 
konińskiego” poświecony 
Powiatowym Obchodom 

Europejskiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych 

23.05.2003  
Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w 
Ślesinie 

Festyn „Osoba 
niepełnosprawna w Unii 

Europejskiej” 
zorganizowany w ramach 
Powiatowych Obchodów 
Europejskiego Roku Osób 

Niepełnosprawnych 

Prezentacja osiągnięć placówek 
działających w powiecie na rzecz 

osób niepełnosprawnych, 
zabawy, gry, konkursy, występy 

artystyczne 

24.05.2003 
godz. 9.00 – 

15.00 

Starostwo 
Powiatowe w 

Koninie 

konsultacje dla rolników  
„Jak skorzystać z Funduszy 

Europejskich” –  

w charakterze ekspertów 
wystąpią pracownicy Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego oraz  przedstawiciele 
konińskich banków. 
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24.05.2003 
godz. 12.00 

Starostwo 
Powiatowe w 

Koninie 

Start rajdu rowerowego 
Konin-Bruksela 2003  

sprzed budynku Starostwa 
Powiatowego 

w rajdzie udział wezmą m.in. 
parlamentarzyści ziemi 

konińskiej oraz dziennikarze 
mediów lokalnych 

II poł. maja 
2003 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjal

nych  
w Kleczewie 

„Woda słodka” – projekt 
dotyczący edukacji 

społeczności lokalnej w 
zakresie racjonalnego 

gospodarowania zasobami 
wody pitnej w warunkach 
deficytu jej występowania.  

W ramach realizacji projektu 
odbędzie się sympozjum 

naukowe, festyn, festiwal, pokaz  
teatrów ulicznych 

maj 2003 Wilczyn 

Akademia: Obchody 
Europejskiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych oraz 

Dnia Godności Osoby 
Niepełnosprawnej 

otwarta impreza środowiskowa z 
udziałem młodzieży szkolnej i 
niepełnosprawnych z terenu 

gminy Wilczyn 

19 maja 2003  

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjal
nych w Kramsku  

Debata nt. 
„ Polskie szanse i obawy 

związane z przystąpieniem 
do Unii Europejskiej” 

 

 

30.05.2003 
godz. 17.00 

Centrum Kultury 
i Sztuki  

w Koninie 

Otwarcie Galerii Malarstwa 
Powiatu Konińskiego 

Z udziałem malarzy 
profesjonalistów uczestników 

pleneru 2003 r. 

30.05.2003 
godz. 10.00 – 

15.00 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjal

nych i 
Gimnazjum w 

Kramsku 

Cykl sesji i seminariów 
dotyczących promowania 

możliwości inwestycyjnych 
w powiecie konińskim. 

w imprezie udział wezmą m.in. 
zaproszeni partnerzy zagraniczni 

31.05.2003 
godz. 10.00 – 

19.00 
Kramsk 

„Dzień Dobry 
Wielkopolsko Wielkie 
Ruszenie Powiatu”pod 

hasłem 
„Do Unii Europejskiej” 

Organizatorami trzech 
połączonych imprez 

plenerowych, odbywających się 
w tym roku w Kramsku są: 

Starostwo Powiatowe w Koninie, 
Urząd Gminy w Kramsku oraz 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

01.06.2003 
godz. 10.00 – 

18.00 
Licheń 

W ramach cyklicznej 
imprezy Powiatowych Dni 

Rodziny odbędzie się 
Festyn Rodzinny pod 

hasłem „Polska Rodzina w 
Unii Europejskiej” 

Organizatorami są Starostwo 
Powiatowe w Koninie oraz 

Licheńskie Centrum pomocy 
Rodzinie i Osobom 

Uzależnionym. 
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ZE SŁÓWNICZKA EUROPEJSKIEGO 
 
 AGENDA 2000: NA RZECZ SILNIEJSZEJ I ROZSZERZONEJ UNII 

szczegółowa strategia wzmacniania i rozszerzania Unii Europejskiej na początku XXI wieku, 
przygotowana z inspiracji Jacquesa Santera przez Komisję Europejską w 1997 roku. 
Dokument ten, zwany także Pakietem Santera, określa strategię wzmocnienia UE, wzrostu 
konkurencyjności, zmodernizowania kluczowych polityk, rozszerzenia UE, reform 
instytucjonalnych UE, reformy Wspólnej Polityki Rolnej, wzrostu zatrudnienia i poziomu 
życia oraz finansowania działalności UE z budżetu wspólnotowego w latach 2000 - 2006, w 
tym wydatków na cele strukturalne. Druga część dokumentu omawia dokładnie stan 
przygotowań do członkostwa jedenastu państw kandydujących i rekomenduje przystąpienie 
do negocjacji z Węgrami, Polską, Estonią, Czechami, Słowenią i Cyprem. Agenda 2000 
została przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w Berlinie w marcu 1998 roku. 
 

 AKCESJA (PRZYSTĄPIENIE) 
kulminacja procesu, w którym państwa przyłączają się do Unii Europejskiej. Proces akcesji 
rozpoczyna się, gdy państwo przedkłada wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej na ręce 
przedstawiciela prezydencji Rady Unii Europejskiej. Następnie Rada prosi Komisję 
Europejską o opinię, która jest dokładną oceną prawdopodobnych politycznych i 
gospodarczych skutków członkostwa danego państwa w Unii Europejskiej. Rada może 
przyjąć lub odrzucić opinię Komisji. Jeśli Rada decyduje się na przyjęcie opinii, następnym 
krokiem są skomplikowane negocjacje akcesyjne pomiędzy państwami członkowskimi a 
państwem kandydującym, które obejmują również negocjacje między samymi państwami 
członkowskimi nad warunkami przystąpienia państwa trzeciego. Komisja działa jako 
mediator w obu rodzajach negocjacji oraz promuje rozwiązania najlepsze dla interesów Unii 
Europejskiej. Państwo kandydujące oraz Rada jednomyślnie przyjmują wyniki negocjacji. 
Prezydent Rady, Przewodniczący Komisji oraz przedstawiciel państwa kandydującego 
podpisują traktat akcesyjny. Proces akcesyjny nie kończy się na tym etapie, ponieważ 
następuje ratyfikacja traktatu akcesyjnego przez państwo kandydujące, państwa członkowskie 
oraz (od momentu wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego) przez Parlament 
Europejski. Wówczas państwo przystępuje do Unii Europejskiej. W dotychczasowych 
rozszerzeniach okres od złożenia wniosku o członkostwo do momentu przyjęcia obejmował 
od trzech do dziesięciu lat. 

 
 
 


