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Eurosceptycyzm  
(Wprowadzenie) Int roduct ion  

pojęcie oznaczające niechęć do większej integracji krajów Unii Europejskiej i 
powiększenia jej o nowe państwa członkowskie lub sprzeciw wobec szybkiego 
wejścia do niej w przypadku krajów kandydujących. Potocznie pojęcie jest 
stosowane w różnych znaczeniach. Zwykle dla opisania poglądów osób krytycznych 
wobec różnych elementów bieżącej polityki oraz systemu prawnego Unii Europejskiej. 
Przeciwieństwem eurosceptycyzmu jest euroentuzjazm, który oznacza tendencję do 
większej integracji krajów Unii i powiększenia jej o nowe państwa lub dążenie do 
szybkiego wejścia do niej w przypadku krajów kandydujących... 
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Trudno znaleźć jeden główny punkt łączący wszystkie te podmioty i jeden 
główny zarzut stawiany UE,  każda z grup dąży do innych celów. Także 

różne sfery działalności UE stoją w sprzeczności z planami, wymaganiami i 
dążeniami tychże grup.  
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Eurosceptykami określają się przedstawiciele zarówno lewej, jak i prawej strony sceny politycznej 
(głównie skrajnych jej odłamów),  

 libertarianie 
 
konserwatyści 
 
 liberałowie 
 
konserwatywni liberałowie 
 
 narodowcy 
 
 komuniści 
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Można jednak wyodrębnić pewne główne argumenty najczęściej pojawiające się w rozmaitych 
debatach, deklaracjach, czy nawet statutach grup eurosceptycznych 

Należą do nich m.in. 
●  zbyt wysokie podatki,  
● antychrześcijaństwo,  
● narastający socjalizm, 
●  nadmierna biurokracja,  
● nadregulacja.  
Niektóre stronnictwa uważają, że Unia Europejska dąży do stworzenia państwa, a to z kolei doprowadzi do 
utraty suwerenności obecnych państw członkowskich. Stronnictwa lewicowe lub lewicujące zgłaszają również 
obawy, że organizacja ta próbuje budować zachodnioeuropejski imperializm i nierówno traktuje wszystkie państwa 
członkowskie, a także kraje tzw. Starej Unii chcą podporządkować sobie nowe kraje członkowskie. 
Podmioty te najczęściej żądają przebudowy struktur Unii, zmiany zakresu działania poszczególnych jej 
komórek, zmiany w dystrybucji funduszy, powrotu do walut narodowych, ograniczenia biurokracji, wycofania 
poszczególnych państw z jej struktur (głównie na polu działań w obrębie danego kraju) czy w ostateczności 
nawet rozwiązania całej Unii Europejskiej. 

 
 



\Eurosceptycyzm w Polsce 

Po 1989 po raz pierwszy pojawił  się temat Polski w 
Unii. Jednak  trudno mówić o wykrystalizowanych 
postawach wobec procesu integracji europejskiej. Od 
1991 roku można uznać system polityczny w Polsce, za 
demokratyczny. Podczas wyborów parlamentarnych 
można było   dojrzeć pierwszy raz hasła dotyczące 
spraw Wspólnoty Europejskiej. W każdej kolejnej 
kampanii wyborczej, wraz ze zbliżaniem się daty 
wejścia Polski do UE, ranga kwestii europejskiej rosła, 
jednak dopiero w wyborach  z 2001 roku uzyskała 
status kwestii znaczącej. Można powiedzieć  ,że w 
pierwszych latach III RP jedynie radykalna prawica i 
populiści wskazywali integrację europejską  jako 
kluczową kwestię dla narodu Polskiego. Polacy 
obawiali się, że Unia Europejska  będzie w swoim 
funkcjonowaniu podobna do Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. 



Polska jest  członkiem  Unii Europejskiej od  1 maja 2004 na 
mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku 

w  Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) 
Polski do Unii Europejskiej. 



Polskie part ie eurosceptyczne 
 
W Polsce organizacje eurosceptyczne można podzielić na dwie części.  
1. Pierwsza z nich to part ie, które przed referendum akcesyjnym w czerwcu 2003 opowiadały się  przeciwko wejściu Polski do Unii 

Europejskiej, była  to Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. Eurosceptyczną partią  pozaparlamentarną  była  konserwatywno-
liberalna Unia Polityki Realnej.. 

2. Drugą grupę  stanowią ugrupowania eurosceptyczne powstałe  po referendum akcesyjnym. Należy do niej Kongres Nowej Prawicy, 
bazujący na środowisku dawnego UPR-u, którego działacze  preferują określenie uniosceptycyzm wskazując, że  to UE zaprzecza 
wartościom europejskim. Part ia ta dąży do likwidacji Unii Europejskiej dążąc do wolnego handlu. 

1. 

2. 
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KORWiN 

RUCH 

Narodowy 

 

  
 

   Pol     EXIT 

Eurosceptyczny charakter mają także partie KORWiN i Ruch 
Narodowy, które w grudniu 2018 utworzyły Konfederację KORWiN Braun 
Liroy Narodowcy na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W 
2019 działacze Kongresu Nowej Prawicy, w tym Stanisław Żółtek, ogłosili 

powstanie nowej partii eurosceptycznej Polexit. 
Ponad wspomniane organizacje działają także inne pomniejsze partie o 

charakterze eurosceptycznym, jak np. Liga Obrony Suwerenności. 



Eurosceptycy w Parlamencie Europejskim 
 
Przed wyborami do PE w 2009 irlandzki biznesmen i 
deputowany do Parlamentu Europejskiego Declan 
Ganley stworzył  międzynarodową organizację 
uniosceptyczną 
Libertas- nie jest  ona part ią polityczną, ale zrzesza 
członków ugrupowań przeciwnych Unii Europejskiej z 
wielu krajów. Uzyskało ono  tylko jeden mandat . 
W Parlamencie Europejskim po wyborach w 
2009 utworzono dwie frakcje eurosceptyków:  
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy oraz Europa 
Wolności i Demokracji. W PE są również przedstawiciele 
kilku innych krajowych part ii eurosceptycznych które nie 
są członkami żadnej z frakcji. 
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 

 



Brexit  
Jest  to proces opuszczania przez Wielką Brytanię st ruktur 

Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez referendum w 
czerwcu 2016 roku 

 



W obecnej sytuacji prawnej, 31 października 2019 o godz. 23:00  Wielka Brytania opuści UE bez jakichkolwiek 
uzgodnień dotyczących sfery gospodarczej czy społecznej. W tej sytuacji spodziewany jest  między innymi: 
 
●  spadek wartości funta, 
●  przywrócenie kontroli celnej i konieczności posiadania paszportu przy przekraczaniu granicy,  
● utrudnienia dla firm transportowych i przywrócenie ograniczeń w dostępie do brytyjskiego rynku pracy.  
● Z uwagi na to, że Wielka Brytania jest drugim pod względem wielkości odbiorcą polskiej żywności oraz na konieczność 

wprowadzenia stawek celnych zgodnych z taryfami WTO, znaczne perturbacje dotkną polskich producentów i 
dostawców mięsa, przetworów mięsnych i produktów mleczarskich na rynek brytyjski; może to spowodować utratę w 
Polsce 65 tys. miejsc pracy.  

● Wydłużeniu i podrożeniu ulegnie przewóz towarów co zakłóci zaopatrzenie Wielkiej Brytanii w żywność i leki.  
 

● Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego utraci swoją ważność na terenie Wielkiej Brytanii, a obywatele 
brytyjscy stracą prawo do bezpłatnej opieki medycznej. 
 



Również rząd rozpoczął przygotowania do operacji „Yellowhammer”, czyli 
zestawu działań, mających zapobiec chaosowi w razie brexitu bez żadnej 
umowy. Jednakże według „Guardiana”, który w marcu 2019 opublikował 
rządowe dokumenty, stan przygotowań jest katastrofalnie niewystarczający, a 
Wielkiej Brytanii grożą wielomiesięczne problemy na granicach, w transporcie i 
zaopatrzeniu ludności w żywność i leki. Co powoduje panikę wśród 
mieszkańców Wielkiej Brytanii objawiającej się licznymi protestami i 
manifestami. 



W ramach naszej Prezentacji przeprowadziliśmy 
ankietę na temat eurosceptycyzmu w szkołach  
oraz w Internecie.  
Udało się nam przeprowadzić łącznie 492 ankiet  

Link do ankiety online 
https://forms.gle/oLsyKaNVj1NzxHzLA 



 

Szkoły w których 
została 

przeprowadzona 
ankieta 

Zespół Szkół Mechanicznych im. 
Józefa Piłsudskiego 
 W Radziejowie 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Łokietka  
w Radziejowie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika we Włocławku 

Zespół Szkół Katolickich im.ks. Jana 
Długosza we Włocławku I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemii 

Kujawskiej we Włocławku 



Wyniki Ankiety  





































Dziękujemy za uwagę. 
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