
 

  

Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 
 

 
Rok 1988 

Wrzesień 
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą. 
 

Rok 1989 
 
Czerwiec 
Decyzja państw Grupy G-7 (najbardziej uprzemysłowione państwa świata) o przyznaniu 
Polsce i Węgrom pomocy gospodarczej i uruchomieniu Programu PHARE (Poland-Hungary 
Assistance to Restructuring of their Economies). Koordynacja pomocy powierzona została 
Komisji Wspólnot Europejskich.  
 
Lipiec 
Utworzenie Misji Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. 
Pierwszym ambasadorem RP akredytowanym przy Wspólnotach zostaje Jan Kułakowski.  
  
19 września 
Podpisanie umowy między Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu 
oraz współpracy handlowej i gospodarczej (podpisanie umowy zakończyło okres bezumowny 
w stosunkach między stronami). 
 

Rok 1990 
 
25 maja 
Złożenie przez Polskę wniosku o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze 
Wspólnotami Europejskimi. 
 
21 czerwca 
Przedstawienie przez Polskę projektu tekstu umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami 
Europejskimi. Polska była pierwszym krajem z Europy Środkowej i Wschodniej, który 
przedstawił projekt tekstu umowy. 
 
22 grudnia 
Rozpoczęcie pierwszej rundy negocjacji umowy o stowarzyszeniu.   
 

Rok 1991 
 
26 stycznia 
Uchwała Rady Ministrów 11/91 w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Nominację na to stanowisko otrzymuje 28 
stycznia Jacek Saryusz-Wolski. 
 
16 grudnia  
Podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą 
Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej 
strony. 



 

  

 
Grudzień 
Rozpoczęcie pobytów stażowych dla pracowników polskiej administracji w Komisji 
Europejskiej. 
 

Rok 1992 
1 marca   
Wejście w życie Umowy Przejściowej w sprawie realizacji tej części postanowień Układu 
Europejskiego, które dotyczą kwestii handlowych. 
 

Rok 1993 
21-22 czerwca  
Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze, na którym przywódcy UE zdefiniowali i 
przyjęli kryteria oceny gotowości państw Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w 
UE. Tzw. kryteria kopenhaskie obejmują: kryteria polityczne (stabilność instytucji 
gwarantujących demokrację, rządy prawa, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę 
mniejszości); kryteria ekonomiczne (istnienie funkcjonującej gospodarki rynkowej, zdolność 
do stawienia czoła presji konkurencji i siłom rynkowym wewnątrz UE) oraz zdolność do 
przyjęcia obowiązków wynikających z członkostwa, w tym przyjęcia celów unii politycznej, 
gospodarczej i walutowej.  
 

Rok 1994 
  
1 lutego  
Wejście w życie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi z drugiej strony. Do momentu wejścia Polski do UE ta umowa 
międzynarodowa stanowi podstawę wzajemnych stosunków.  
 
7 kwietnia  
Sejm RP jednomyślnie akceptuje Informację Rządu RP dotyczącą planowanego złożenia 
wniosku o członkostwo Polski w UE. 
 
8 kwietnia 
Minister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Olechowski składa w Atenach - na ręce 
prezydencji greckiej - oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.  
 
19-21 maja  
Pierwsza w historii oficjalna wizyta w Polsce przewodniczącego Komisji Europejskiej 
(Przewodniczącym Komisji Europejskiej był wówczas Jacques Delors). 
 
10 grudnia 
Pierwsze spotkanie szefów rządów krajów stowarzyszonych (w tym Polski) z szefami rządów 
państw członkowskich (na zakończenie szczytu UE w Essen). 
 

Rok 1995 
 
26-27 czerwca 



 

  

Posiedzenie Rady Europejskiej w Cannes, na którym przywódcy państw członkowskich 
przyjmują Białą Księgę w sprawie przygotowania krajów stowarzyszonych z Europy 
Środkowej i Wschodniej do integracji z jednolitym rynkiem UE. 
 
15-16 grudnia 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Madrycie, na którym przywódcy państw członkowskich 
zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie Opinii na temat wniosków o członkostwo w UE   
złożonych przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej.  
 

Rok 1996 
 
14 marca 
Uchwała Sejmu RP w sprawie przygotowania Polski do członkostwa w UE. W uchwale Sejm 
zalecił Radzie Ministrów opracowanie narodowej strategii dochodzenia Rzeczypospolitej 
Polskiej do członkostwa w UE. 
 
26 kwietnia 
Komisja Europejska przesyła rządom państw, które złożyły wnioski o członkostwo w UE, 
kwestionariusz zawierający około 2 tysięcy pytań. Informacje z kwestionariusza były 
podstawą prac Komisji Europejskiej nad przygotowaniem Opinii na temat wniosków o 
członkostwo w UE złożonych przez poszczególne państwa.   
 
27 lipca  
Przekazanie przez Polskę odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej. Dokument 
zawierający odpowiedzi liczył ponad 2600 stron.  
 
8 sierpnia 
Uchwalenie ustawy powołującej Komitet Integracji Europejskiej. Komitet Integracji 
Europejskiej jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw programowania i 
koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. W 
skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący i Sekretarz Komitetu oraz członkowie � 
ministrowie właściwi ds. finansów, gospodarki, pracy, rolnictwa, Skarbu Państwa, 
środowiska, transportu, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, zdrowia i 
sprawiedliwości. Komitet Integracji Europejskiej wykonuje swoje zadania przy pomocy 
Urzędu Komitetu.  
 
16 października  
Rozpoczęcie działalności Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, którego szefem w randze 
Sekretarza Stanu zostaje Danuta Hübner. 
 
12 listopada 
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej. Przewodniczącym KIE zostaje 
Premier Włodzimierz Cimoszewicz, a sekretarzem Komitetu � Sekretarz Stanu Danuta 
Hübner. 
 

Rok 1997 
 
28 stycznia 
Przyjęcie przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Integracji � pierwszego programowego 
dokumentu dotyczącego przygotowań Polski do uzyskania członkostwa w UE.  



 

  

 
16 lipca  
Prezentacja na forum Parlamentu Europejskiego Opinii na temat wniosków o członkostwo w 
UE złożonych przez kraje stowarzyszone z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypr. W 
przygotowanych Opiniach  Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji 
akcesyjnych z sześcioma państwami: Cyprem, Czechami, Estonią, Polską, Słowenią oraz 
Węgrami. 
 
31 października 
Nominacja Ryszarda Czarneckiego na Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej i 
Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.  
 
12-13 grudnia   
Posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu, na którym podjęto decyzję o rozpoczęciu -30 
marca 1998 roku - procesu akcesyjnego (który obejmie 10 państw EŚiW oraz Cypr) oraz 
zdecydowano o rozpoczęciu - 31 marca 1998 roku - negocjacji akcesyjnych z Polską, 
Cyprem, Czechami, Estonią, Słowenią oraz Węgrami.  
 

Rok 1998 
 
17 marca 
Przyjęcie przez Radę Ministrów RP raportu: �Przygotowania do negocjacji akcesyjnych z 
UE� oraz dokumentu: �Wytyczne do negocjacji w sprawie członkostwa Polski w UE�. 
 
18 marca 
Rozporządzenie Rady UE dotyczące m.in. ustanowienia Partnerstwa dla Członkostwa. W 
dokumencie strona unijna zobowiązała kraje kandydujące do opracowania narodowych 
programów przyjmowania prawa unijnego zawierających m.in. czasowe ramy realizacji 
priorytetów zawartych w Partnerstwie dla Członkostwa.      
 
24 marca 
Rada Ministrów powołuje Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w 
UE. Nominację na to stanowisko otrzymuje Jan Kułakowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 
 
27 marca 
Powołanie Zespołu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE pod przewodnictwem Głównego 
Negocjatora Jana Kułakowskiego. 
 
31 marca  
Otwarcie dwustronnych międzyrządowych konferencji akcesyjnych z pierwszą szóstką 
państw kandydujących (Cyprem, Czechami, Estonią, Polską, Słowenią oraz Węgrami).  
 
1 kwietnia  
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE. 
 
3 kwietnia 
Rozpoczęcie procesu screeningu tj. przeglądu prawa wspólnotowego pod kątem dostosowań 
do niego prawa polskiego. Screening był prowadzony równolegle z procesem negocjacji w 29 
obszarach negocjacyjnych i został zakończony w październiku 1999 roku.  



 

  

 
23 czerwca  
Przyjęcie przez Radę Ministrów RP Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa 
w UE. Dokument określa kierunki polskich działań dostosowawczych oraz harmonogram ich 
realizacji w latach 1998-2002. Wraz z zaawansowaniem działań dostosowawczych, każdego 
roku Rada Ministrów przyjmuje kolejne nowelizacje Narodowego Programu. W ramach 
oceny postępów polskich prac przygotowawczych każdego roku przyjmowany jest również 
Raport z wykonania Narodowego Programu. 
 
Lipiec   
Przedstawienie przez Komisję Europejską dokumentu: �Nowa Orientacja Phare�, w którym 
postanowiono, że unijna pomoc finansowa dla krajów kandydujących ma być ściśle związana 
z procesem ich przygotowań do członkostwa w UE, w tym przede wszystkim z realizacją 
priorytetów zawartych w Narodowym Programie Przygotowań do Członkostwa oraz 
Partnerstwie dla Członkostwa.     
 
27 lipca 
Objęcie przez Premiera Jerzego Buzka urzędu Przewodniczącego Komitetu Integracji 
Europejskiej. 
 
1 września 
Złożenie przez rząd RP na ręce prezydencji austriackiej pierwszych siedmiu stanowisk 
negocjacyjnych w następujących obszarach: �Nauka i badania�; �Edukacja, kształcenie, 
młodzież�; �Polityka przemysłowa�; �Małe i średnie przedsiębiorstwa�; �Wspólna Polityka 
Zagraniczna i Bezpieczeństwa�; �Telekomunikacja i technologie informacyjne�; �Kultura i 
polityka audiowizualna�.  
 
4 listopada 
Opublikowanie przez Komisję Europejską pierwszych Raportów Okresowych na temat 
postępów państw kandydujących na drodze do członkostwa w UE. W ocenie Komisji 
Europejskiej Polska spełnia polityczne kryteria członkostwa, a gospodarka Polski może być 
określana jako rynkowa i powinna - w średnim okresie - być zdolna do sprostania presji 
konkurencji i sił rynkowych na wspólnym rynku UE.   
 
10 listopada  
Spotkanie międzyrządowej konferencji akcesyjnej na szczeblu ministrów spraw 
zagranicznych, na którym zapada decyzja o tymczasowym zamknięciu negocjacji w 
pierwszych trzech obszarach: �Nauka i badania�; �Edukacja, kształcenie i młodzież�; �Małe i 
średnie przedsiębiorstwa�. Otwarte zostają negocjacje w czterech obszarach: �Wspólna 
Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa�; �Telekomunikacja i technologie informacyjne�; 
�Kultura i polityka audiowizualna�; Polityka przemysłowa�. 
 

Rok 1999 
 

24-25 marca 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Berlinie, na którym przywódcy państw członkowskich 
uzgadniają ramy finansowe UE na lata 2000-2006 oraz przyjmują postanowienia dotyczące 
reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz funkcjonowania funduszy strukturalnych. W ramach 
uzgodnień dotyczących ram finansowych na lata 2000-2006 przywódcy państw 
członkowskich podjęli decyzję o wielkości unijnej pomocy przedakcesyjnej dla krajów 



 

  

kandydujących oraz wyodrębnieniu � od 2002 roku � środków przeznaczonych dla nowych 
państw w przypadku gdyby w tym terminie doszło do rozszerzenia. 
 
20 lipca 
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie podziału środków pomocy przedakcesyjnej z 
nowych programów pomocowych dla państw kandydujących w latach 2000-2003. W ramach 
funduszu ISPA (projekty z dziedziny ochrony środowiska i transportu) dla Polski 
przewidziano rocznie ok. 312 - 385 mln euro. W ramach programu SAPARD na rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich roczna wielkość środków finansowych określona została na 
168 mln euro. 
 
Wrzesień 
W Komisji Europejskiej nowej kadencji przewodniczącym Komisji zostaje Romano Prodi, 
komisarzem UE ds. rozszerzenia Günter Verheugen. Ponadto, w strukturze organizacyjnej 
Komisji została utworzona Dyrekcja Generalna do Spraw Rozszerzenia. 
 
13 października  
Opublikowanie przez Komisję Europejską kolejnych Raportów Okresowych na temat 
postępów państw kandydujących na drodze do członkostwa w UE. 
 
10-11 grudnia 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Helsinkach, na którym przywódcy państw UE podejmują 
decyzję o rozpoczęciu negocjacji z kolejnymi sześcioma państwami kandydującymi: 
Bułgarią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją oraz Rumunią. Turcji został nadany status państwa 
kandydującego.  
 
16 grudnia  
Przekazanie stronie unijnej przez Rząd RP stanowiska negocjacyjnego w 29. obszarze: 
�Rolnictwo�. 
 
30 grudnia 
Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów RP Narodowej Rady Integracji Europejskiej jako 
organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów.  
 

Rok 2000 
 
15 lutego 
Oficjalne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z kolejną szóstką krajów kandydujących do 
UE: Bułgarią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją oraz Rumunią.  
 
18 lutego  
Uchwała Sejmu RP w sprawie przygotowań RP do członkostwa w UE. Sejm zaleca nadanie 
priorytetu pracom dostosowawczym oraz apeluje o przedstawienie przez Rząd RP 
całościowego harmonogramu rządowych inicjatyw ustawodawczych w zakresie dostosowania 
polskiego prawa do prawa wspólnotowego. 
 
14 kwietnia 
Nominacja Jacka Saryusz-Wolskiego na Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i Szefa 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 
 



 

  

10 lipca 
Podpisanie przez Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz Prezesa Rady Ministrów RP wspólnej 
deklaracji � Trójporozumienia dla przyspieszenia procesu dostosowywania prawa polskiego 
do prawa wspólnotowego. Rząd i Parlament zobowiązały się do wzmocnienia współpracy i 
koordynacji działań w procesie przyjmowania i wdrażania prawa. Utworzono m.in. 
mechanizm ściślejszej kontroli legislacyjnych prac dostosowawczych.  
 
13 lipca 
Utworzenie w Sejmie RP Komisji Prawa Europejskiego odpowiedzialnej za rozpatrywanie 
projektów ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa wspólnotowego.  
 
25-26 lipca 
Przyjęcie przez Radę Ministrów RP Raportu w sprawie korzyści i kosztów integracji RP z 
UE. 
 
4 sierpnia 
Utworzenie w Senacie RP Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej do rozpatrywania 
projektów ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa wspólnotowego. 
 
8 listopada  
Opublikowanie przez Komisję Europejską kolejnej, trzeciej serii Raportów Okresowych na 
temat postępów państw kandydujących na drodze do członkostwa w UE. Komisja Europejska 
przedstawiła również dokument: �Strategia Rozszerzenia�, który zawiera tzw. mapę drogową 
procesu negocjacji z 12 państwami kandydującymi na rok 2001 i pierwszą połowę 2002 roku. 
 
7-11 grudnia 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Nicei. Podczas szczytu - po wielogodzinnych negocjacjach 
- osiągnięto porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu Traktatu Nicejskiego, będącego 
efektem prac konferencji międzyrządowej rozpoczętej 14 lutego 2000 r. Traktat Nicejski 
wprowadził m.in. szereg zmian instytucjonalnych przygotowujących Unię do przyjęcia 
nowych członków. Na mocy postanowień Traktatu Polska po wejściu do UE dysponować 
będzie 27 głosami w Radzie UE (taka sama liczba głosów jak Hiszpania), 54 miejscami w 
Parlamencie Europejskim oraz prawem do nominowania jednego członka Komisji 
Europejskiej. 
 
 
28 grudnia 
Postanowienie Prezydenta RP o powołaniu z dniem 1 lutego 2001 r. Jana Truszczyńskiego na 
stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnego za zadania 
związane z integracją Polski z Unią Europejską, zwłaszcza promocją i przygotowaniem 
społeczeństwa do członkostwa w UE. Minister Jan Truszczyński objął nadzór nad 
nowopowstałym Biurem Integracji Europejskiej w Kancelarii Prezydenta RP. 
 

Rok 2001 
 
 
23-24 marca 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Sztokholmie, na którym przywódcy państw członkowskich 
podjęli decyzję o objęciu państw kandydujących realizacją strategii lizbońskiej. Strategia 
lizbońska przyjęta przez UE w marcu 2000 roku obejmuje działania w dziedzinie polityki 



 

  

gospodarczej, społecznej i zatrudnienia w państwach UE na rzecz realizacji celu jakim jest 
przekształcenie, do 2010 roku, gospodarki unijnej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę 
na świecie. 
 
15-16 czerwca  
Posiedzenie Rady Europejskiej w Göteborgu, na którym przywódcy państw UE potwierdzają, 
że proces rozszerzenia jest nieodwracalny. Wskazano, że pod warunkiem utrzymania postępu 
w spełnianiu kryteriów członkostwa, do końca 2002 roku powinno dojść do zakończenia 
procesu negocjacji z państwami, które będą gotowe. Podkreślono, że celem UE jest, aby 
państwa te � już jako członkowie � wzięły udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w czerwcu 2004 roku.    
 
22 sierpnia 
Podpisanie Paktu na Rzecz Integracji przez przywódców czterech partii politycznych: Jerzego 
Buzka z Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, Bronisława Geremka z Unii Wolności, 
Leszka Millera z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Macieja Płażyńskiego z Platformy 
Obywatelskiej. 
 
2 listopada 
Nominacja Danuty Hübner na Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Szefa Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych odpowiedzialnego za całość zagadnień związanych z integracją europejską. 
 
13 listopada 
Publikacja przez Komisję Europejską czwartej serii Raportów Okresowych na temat 
postępów krajów kandydujących na drodze do członkostwa w UE oraz Dokumentu 
Strategicznego (Strategy Paper) przedstawiających perspektywy dalszego postępu procesu 
rozszerzenia. Komisja zapowiedziała, że będzie w stanie wyznaczyć kraje gotowe do akcesji 
w Raporcie Okresowym w 2002 roku. 
Raport poświęcony Polsce zawierał ogólną pozytywną ocenę stanu polskich przygotowań do 
członkostwa w UE. Zdaniem Komisji Europejskiej Polska spełnia polityczne kryteria 
członkostwa. Wysoko oceniono znaczący postęp w polskich działaniach legislacyjnych i 
jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność podjęcia bardziej aktywnych działań na rzecz 
wdrażania i egzekwowania przyjmowanych przepisów prawnych w takich dziedzinach jak 
rolnictwo, transport i ochrona środowiska. W odniesieniu do kryteriów gospodarczych w 
Raporcie zaznaczono, iż Polska posiada funkcjonującą gospodarkę rynkową.  
 
14 listopada 
Pierwsze posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej w nowym składzie, z Premierem 
Leszkiem Millerem jako Przewodniczącym KIE.  
 
15 listopada 
Przyjęcie przez Radę Ministrów Europejskiej Strategii Rządu RP oraz zmiany stanowisk 
negocjacyjnych w obszarach: �Swobodny przepływ osób� i  �Swobodny przepływ kapitału �.  
 
5 grudnia  
Nominacja Jana Truszczyńskiego na Pełnomocnika Rządu RP ds. Negocjacji o Członkostwo 
RP w UE, w randze Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
 
14-15 grudnia 



 

  

Posiedzenie Rady Europejskiej w Laeken. W dokumencie końcowym z Laeken wskazano, że 
przy utrzymaniu dotychczasowego postępu negocjacji i tempa reform 10 państw 
członkowskich (wszystkie państwa kandydujące z wyjątkiem Bułgarii, Rumunii i Turcji) 
mogłyby być gotowe do członkostwa zgodnie ze scenariuszem sprecyzowanym na szczycie 
UE w Göteborgu. 
W przyjętej Deklaracji o przyszłości UE przywódcy państw członkowskich powołali 
Konwent Europejski. Przewodniczącym Konwentu został Valery Giscard d�Estaing. W 
Konwencie zasiada po dwóch przedstawicieli parlamentów narodowych i po jednym 
przedstawicielu rządu z państw członkowskich i kandydujących (przedstawiciele państw 
członkowskich i kandydujących mają równe prawa. Delegaci z państw kandydujących są 
jedynie pozbawieni prawa weta w przypadku podejmowania decyzji przez Konwent drogą 
głosowania. W skład Konwentu wchodzą również przedstawiciele Komisji Europejskiej (2 
osoby) oraz Parlamentu Europejskiego (16 deputowanych). 
   

Rok 2002 
 
2 stycznia  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski powołał  
Dariusza Szymczychę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
odpowiedzialnego za całość problematyki integracji europejskiej oraz przygotowania do 
kampanii przed referendum w sprawie członkostwa Polski w UE. 
 
30 stycznia  
Publikacja przez Komisję Europejską dokumentów: �Wspólne ramy finansowe negocjacji 
akcesyjnych na lata 2004�2006� oraz �Rozszerzenie a rolnictwo: Sukces w integrowaniu 
nowych państw członkowskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej�. 
 
11 lutego 
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Narodowej Rady Integracji Europejskiej.  
 
18 lutego  
Inauguracja Forum �Wspólnie o przyszłości Europy� pod patronatem Prezydenta RP i Prezesa 
Rady Ministrów. Celem Forum jest ożywienie polskiej debaty o przyszłości Unii Europejskiej 
w kontekście prac Konwentu Europejskiego.    
 
28 lutego 
Sesja inauguracyjna Konwentu Europejskiego z udziałem polskich przedstawicieli: Rządu 
RP: Minister Danuty Hübner; Sejmu RP: Posła Józefa Oleksego oraz Senatu RP: Senatora 
Edmunda Wittbrodta. Zastępcami delegatów zostali odpowiednio: Prof. Janusz Trzciński, 
Poseł Marta Fogler oraz Senator Genowefa Grabowska. 
 
15-16 marca 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Barcelonie. W Barcelonie po raz pierwszy w historii 
przedstawiciele państw kandydujących uczestniczyli w sesjach roboczych Rady Europejskiej 
(do tej pory odbywały się jedynie nieformalne spotkania na zakończenie szczytów UE, na 
których przywódcy państw członkowskich informowali przedstawicieli państw 
kandydujących o wynikach dyskusji na szczycie). 
   
11 kwietnia 
Pierwsze spotkanie Narodowej Rady Integracji Europejskiej w nowym składzie. 



 

  

 
16 kwietnia 
Przyjęcie przez Radę Ministrów Planu działań w sprawie wzmocnienia zdolności 
administracji i sądownictwa w Polsce. 
 
21-22 czerwca 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Sewilli, na którym przywódcy państw członkowskich 
uzgodnili reformę Rady Unii Europejskiej w kontekście zbliżającego się rozszerzenia UE. 
 
8 października 
Modyfikacja przez Radę Ministrów RP stanowiska negocjacyjnego w obszarze: �Rolnictwo�.  
 
9 października 
Przedstawienie przez Komisję Europejską kolejnej serii Raportów Okresowych na temat 
postępów krajów kandydujących na drodze do członkostwa w UE oraz Dokumentu 
Strategicznego, w którym Komisja Europejska stwierdza, że Polska i 9 pozostałych państw 
kandydujących będzie gotowych do akcesji do UE w planowanym terminie tj. w roku 2004. 
 
24-25 października 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, na którym Rada przyjmuje rekomendację Komisji 
Europejskiej o gotowości 10 kandydatów do akcesji w roku 2004. 
 
28 października 
Anders Fogh Rasmussen, premier Danii - państwa sprawującego prezydencję w UE -  
prezentuje przywódcom państw kandydujących wyniki szczytu UE w Brukseli. 
 
15 listopada 
Wspólne oświadczenie szefów rządów 10 państw kandydujących na temat ostatniej fazy 
negocjacji akcesyjnych i planowanej konferencji międzyrządowej w roku 2004. 
 
18 listopada 
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i krajów kandydujących, na 
którym strona unijna przekazuje informację o planowanej dacie rozszerzenia: 1 maja 2004 
roku. 
 
18-20 listopada 
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego poświęcona rozszerzeniu UE, z udziałem delegacji 
parlamentarzystów z 12 krajów kandydujących. Parlament Europejski przyjmuje uchwałę 
popierającą rekomendacje Komisji Europejskiej zawarte w Raportach Okresowych z 9 
października.  
  
20 listopada 
Wspólna deklaracja sygnatariuszy Paktu na Rzecz Integracji w sprawie przystąpienia Polski 
do UE. 
 
21 listopada 
Przyjęcie przez Radę Ministrów RP modyfikacji stanowiska negocjacyjnego w obszarze: 
�Budżet i finanse�. 
 
26 listopada 



 

  

Przedstawienie przez prezydencję duńską kompromisowego pakietu finansowego w 
obszarach �Rolnictwo� oraz �Budżet i finanse�. 
 
4-5 grudnia 
Debata plenarna w Sejmie RP nad informacją Rządu RP w sprawie negocjacji akcesyjnych.  
  
11 grudnia 
Spotkanie Premiera Leszka Millera z byłymi premierami RP: Tadeuszem Mazowieckim, 
Hanną Suchocką, Janem Krzysztofem Bieleckim, Waldemarem Pawlakiem, Józefem 
Oleksym, Włodzimierzem Cimoszewiczem oraz Jerzym Buzkiem. 
 
12-13 grudnia 
Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze, na którym zapada decyzja o zakończeniu 
negocjacji akcesyjnych z 10 państwami kandydującymi. 
  
17 grudnia 
Przyjęcie przez Radę Ministrów Raportu na temat rezultatów negocjacji o członkostwo RP w 
UE. 
 
21 grudnia 
Przyjęcie przez Sejm � po debacie plenarnej � informacji Rządu RP na temat 
wynegocjowanych warunków członkostwa w UE. 
    

Rok 2003 
1 lutego 
Wejście w życie Traktatu Nicejskiego, który przygotowuje instytucje UE do rozszerzenia o 
nowe państwa.  
 
19 lutego  
Przyjęcie przez Komisję Europejską pozytywnej Opinii w sprawie Traktatu akcesyjnego. 
 
8 kwietnia 
Zgoda Rady Ministrów RP na podpisanie Traktatu akcesyjnego.  
 
9 kwietnia 
Przyjęcie przez Parlament Europejski - w ramach tzw. procedury zgody � 10 uchwał 
prawodawczych w sprawie przystąpienia do UE 10 nowych państw. W głosowaniu nad 
wejściem Polski do UE 509 deputowanych opowiedziało się za, 25 było przeciw, a 31 
wstrzymało się od głosu. Najwięcej głosów poparcia otrzymały Węgry, Łotwa i Słowenia (po 
522 głosów), a najmniej Czechy (489 głosów).  
  
Podpisanie Traktatu akcesyjnego - 16 kwietnia 2003 roku w Atenach - rozpoczyna 
procedurę ratyfikacji Traktatu w 15 państwach członkowskich oraz 10 państwach 
przystępujących do Unii Europejskiej. Nowe państwa wejdą do Unii Europejskiej 1 
maja 2004 roku.  
 
 
Materiał opracowany w oparciu o materiały Kancelarii Prezydenta RP oraz Kalendarium 
integracji europejskiej 1988- 2002; Monitor Integracji Europejskiej nr 60/2002, Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa. 


