
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 

KATEDRA UNII EUROPEJSKIEJ IM. J. MONNETA 

 
PRACA ZALICZENIOWA Z 

PRZEDMIOTU: INTEGRACJA 

EUROPEJSKA 

 

Tytuł:  

„WIELKA BRYTANIA W UNII 

EUROPEJSKIEJ” 

 

 

 

Wykładowca: Autorzy: 

prof. dr hab. Ewa Latoszek Izabela Strykowska 

 Karolina Mazurek 

 

Warszawa 2016 



 

 

Wielka Brytania ( in. Zjednoczone Królestwo lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej) jest wyspiarskim państwem unitarnym. Zjednoczone Królestwo składa się 

z Anglii, Walii i Szkocji, które razem tworzą Wielką Brytanię, oraz z Irlandii Północnej. Od 

kontynentu oddziela ją kanał La Manche, od wschodu oblewają wody Morza Północnego, od 

północy i zachodu wody Oceanu Atlantyckiego. W Wielkiej Brytanii panuje dziedziczna 

monarchia konstytucyjna (parlamentarna). Wielka Brytania nie ma jednolitej konstytucji. Jej 

funkcję pełnią akty prawne z różnych epok. Brytyjska władza ustawodawcza należy do 

monarchy i dwuizbowego parlamentu złożonego z dwóch izb: 

 Izby Lordów - izby wyższej złożonej z 1222 członków (parów dziedzicznych, 

dożywotnich, 26 lordów duchownych, 26 lordów z powołania); 

 Izby Gmin - składającej się z 651 członków, wybieranych w wyborach powszechnych, 

równych, tajnych i bezpośrednich na 5 lat. Wyboru dokonują obywatele brytyjscy, 

którzy ukończyli 18 lat, będący stałymi mieszkańcami okręgu wyborczego. 

Władzę wykonawczą stanowi monarcha i rząd mianowany przez króla i jest odpowiedzialny 

przed parlamentem. Premierem rządu jest przywódca większości parlamentarnej. Od 1997 

funkcję premiera pełni Tony Blair.  



Elżbieta II (z dynastii saskiej) włada Wielka Brytanią od 1952 roku W kwestii dziedziczenia 

tronu to w Wielkiej Brytanii obowiązuje system kognatyczny. System polegający na tym, że 

synowie suwerena i ich potomkowie mają pierwszeństwo dziedziczenia tronu. W przypadku, 

gdy nie ma męskiego potomka następstwo tronu przechodzi na córki, a nie na braci 

suwerena. Córka, która odziedziczyła tron, staje się królową i przynależą jej uprawnienia do 

korony dokładnie takie same jak królowi. Natomiast jej małżonkowi nie przysługują żadne 

specjalne tytuły czy uprawnienia. Jednak w praktyce może być on obdarzony honorami 

nadanymi przez królową w imieniu korony oraz może on pełnić ważną i czynną rolę w życiu 

państwa. Formalnie monarcha stoi na czele władzy wykonawczej i  jest również jednym z 

organów brytyjskiej legislatywy. Do jego uprawnień należy mianowanie po kolejnych 

wyborach parlamentarnych premiera, a na jego wniosek pozostałych członków gabinetu i 

rządu. Wszystkie sprawy państwowe są wykonywane bezpośrednio przez ministrów w 

imieniu monarchy lub przez monarchę, ale za zgodą i radą ministrów. Uniezależnienie się zaś 

gabinetu od osoby monarchy sprowadza się w praktyce do zastosowania zasady, która głosi : 

„Król panuje, ale nie rządzi”. Od średniowiecza obowiązywała także reguła mówiąca, że król 

jest czynnikiem równorzędnym z parlamentem, ale nie jest przed nim odpowiedzialny. 

Również w dzisiejszych czasach jest stosowana zasada, że żaden akt prawny, wychodzący z 

kancelarii królewskiej nie posiada mocy prawnej, jeśli nie jest podpisany przez 

odpowiedniego ministra (tzw. Kontrasygnatę), dzięki czemu minister, który dany akt 

podpisał, bierze za rozstrzygnięcie królewskie odpowiedzialność. W rządzie brytyjskim 

zasiada około 100 osób.   

 

Struktura naczelnych władz Wielkiej Brytanii 

 



WINSTON CHURCHILL 

Mówiąc o drodze Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej trzeba wspomnieć przede wszystkim 

o Winstonie Churchillu, który stworzył fundamenty do przyszłego procesu integracji 

europejskiej. Wielokrotnie w swoich przemówieniach odnosił się do istoty scalania państw 

europejskich. Chodziło głównie o ochronę przed komunizmem i wybuchem kolejnej wojny. 

Połączenie Europy miało być pewnego rodzaju obroną. 

Przełomowym momentem był rok 1946, kiedy to właśnie on przedstawił koncepcję powrotu 

idei Kalergiego i Brianda, które zakładały instytucjonalizację procesu integracji europejskiej. 

Pojawił się wtedy pomysł utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Pierwszym krokiem 

miało być powstanie Rady Europy, która miała być pierwszą instytucją jednoczącą Europę. 

Wyraźnie zaznaczył, że każde państwo powinno mieć wybór pozostania poza owym układem, 

jednak jego model powinien być tak ułożony by został zaakceptowany przez jak największą 

liczbę krajów.  

 

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI 

Idea Churchilla została jednak szybko wyparta przez ideę zakładająca utworzenie integracji 

opartą o wyodrębniony segment gospodarki, jakim był przemysł ciężko (węgiel i stal). 

Największe ośrodki przemysłowe znajdowały się na pograniczu Francji i Niemiec, oznaczało 

to, że państwa te nie byłyby w stanie tworzyć odrębne armie, ponieważ sprawowana byłaby 

nad nim odgórna kontrola. 

Wielka Brytania niechętnie odnosiła się do tego pomysłu, ponieważ nie chciała zaszkodzić 

swojej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wspólnotą Narodów. Sami Brytyjczycy 

zadowoleni z dotychczas dobrze działającego modelu państwa, nie chcieli wprowadzać tak 

wielkich zmian, jak proces integracyjny.  

W 1951 roku doszło do podpisania przez Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandię 

oraz Belgię Traktatu Paryskiego. Wielka Brytania nie przystąpiła do EWWiS, nie przystąpiła 

również do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Wspólnoty Europejskiej, 

powołanych w 1957 roku na mocy Traktatów Rzymskich.  

 

PRÓBA ODRODZENIA  

Niedługo potem okazało się, że decyzja o nieprzystąpieniu do EWWiS była poważnym 

błędem. Z inicjatywy Wielkiej Brytanii, miało dojść do stworzenia Obszaru Wolnego Handlu. 

Plan ten jednak nie powiódł się, ponieważ 6 państw, mających wejść w skład układu, 

odmówiło. W 1960 roku powstało Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Jego 



członkami zostali: Wielka Brytania,  Austria,  Dania,  Szwecja, 

Szwajcaria,  Norwegia i Portugalia. 

Brytyjczycy, w obawie przed zmniejszeniem swojego znaczenia na arenie międzynarodowej, 

postanowili położyć większy nacisk na integrację. W 1961 roku, premier Wielkiej Brytanii 

Harold Macmillan, złożył wniosek o przyjęcie do Wspólnot. 

W 1964 nowo wybrany premier Wielkiej Brytanii, Harold Wilson, poparł politykę 

integracyjną. W 1967 roku ponownie złożony został wniosek o przyjęcie do Wspólnot.   

Próba wejścia Wielkiej Brytanii do Wspólnota poprzedzona była trzema turami obrad. Dwie 

pierwsze (1961-1963 i 1967) zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ generał Charles e 

Gaulle’a sprzeciwiał się włączeniu w życie Wspólnot, Zjednoczonego Królestwa. 

Spowodowane to było obawą Francji przed wpływami Stanów Zjednoczonych, a także 

rywalizacją o przywództwo we Wspólnotach. 

W latach 1969-1972 odbyły się negocjacje akcesyjne, zakończone podpisaniem traktatów, na 

mocy, których Wielka Brytania wraz z Danią i Irlandią stały się pełnoprawnymi członkami 

Wspólnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRACJA 

Integracja Wielkiej Brytanii z Unią Europejską była dość burzliwa. Do wspólnot Wielka 

Brytania przystąpiła ostatecznie 1 stycznia 1973 roku. W szeregi Wspólnoty Europejskiej 

wstąpiły również Dania i Irlandia. Okresem, w którym Wielka Brytania współpracowała z WE i 

dynamicznie rozwijała się to lata osiemdziesiąte. W ramach dwóch roszczeń z 1981 i 1986, 

do Unii Europejskiej przystępują kolejne państwa. Jednocześnie podejmowano decyzje, 

dzięki którym Unia Europejska miała się ujednolicić oraz wzmocnić. 1992 rok był rokiem 

przełomowym, ponieważ podpisano w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej. Traktat 

wprowadził nazwę Unia Europejska, ustanawiał podstawy wspólnej waluty, podstawowe 

zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych. Przełomowy dla integracji europejskiej akt nadał Parlamentowi UE znaczące 

uprawnienia. Dzięki wprowadzonej wówczas procedurze współdecydowania, Parlament stał 

się po raz pierwszy równorzędnym partnerem Rady i Komisji w procesie legislacji. Od 1993 

roku zaczął istnieć wspólny, dzięki któremu ustanowiono swobodny przepływ osób, kapitału, 

towarów i usług. W 1995 roku podpisano Układ z Schengen, do którego Wielka Brytania nie 

należy. Traktat Amsterdamski, który został podpisany w 1997 roku, reformował instytucje 

Unii Europejskiej. Celem podpisania tego traktatu było wzmocnienie głosu europejskiej 

wspólnoty (UE) na arenie międzynarodowej. Nowy wiek rozpoczął się od podpisania, który 

miał przygotować Unię Europejską do kolejnego rozszerzenia, Traktatu z Nicei w 2001 roku, 

pracami nad finalnie nieprzyjętym Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy oraz 

nad Traktatem Lizbońskim z grudnia 2007, którego celem jest Unia bardziej przejrzysta, 

efektywna w działaniu i bardziej demokratyczna.  

 

WIELKA BRYTANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 

W Parlamencie Europejskim zasiada 73 posłów z Wielkiej Brytanii. 

Brytyjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Jonathan Hill, który odpowiada za 

stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych. 

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane 

przedstawicielstwami. 

Wielka Brytania ma 25 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. 

Jest to organ doradczy, który reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy 

interesu. Przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny 

prawodawca zyska lepsze wyobrażenie w stosunku do ich ewentualnych skutków dla rynku 

pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.  

W Komitecie Regionów, w którym jest 24 przedstawicieli z Wielkiej Brytanii, jest 

zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w Unii Europejskiej. 



Jest to organ opiniodawczy, który doradza w sprawie proponowanych przepisów, po to, aby 

zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.  

Dzięki swojemu Stałemu Przedstawicielstwu - znajdującemu się w Brukseli – Wielka Brytania 

utrzymuje stały kontakt z instytucjami Unii Europejskiej. Jest to swego rodzaju ambasada 

Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by 

interesy i polityka danego kraju były w Unii Europejskiej jak najskuteczniej realizowane. 

 

 



Jeśli chodzi o przewodnictwo w Radzie Europy, to w przeciwieństwie do Komisji lub 

Parlamentu nie ma stałego przewodniczącego. Pracami Rady Europy kieruje kraj, który w 

danym momencie sprawuje prezydencję. Zmiana prezydencji następuje po 6 miesiącach na 

zasadzie rotacji.  

Podczas tych 6 miesięcy ministrowie kraju przewodniczą obradom, które dotyczą 

poszczególnych obszarów polityki oraz podejmują działania, które mają na celu zachowanie 

ich porządku. Ministrowie dbają również o to, aby dialog z innymi instytucjami Unii 

Europejskiej był jak najsprawniejszy.  

Brytyjscy ministrowie przewodniczyli w Radzie Europy kilkakrotnie, a o to daty: 

• Styczeń–czerwiec 1977 r.,  

• Lipiec–grudzień 1981 r.,  

• Lipiec–grudzień 1992 r.,  

• Styczeń–czerwiec 1998 r.,  

• Lipiec–grudzień 2005 r.,  

• Lipiec–grudzień 2017 r. 

 

W Londynie znajduje się siedziba Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DLACZEGO WIELKA BRYTANIA CHCE OPUŚCIĆ UNIĘ EUROPEJSKĄ? 

Temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest przedyskutowywany od wielu lat, ale 

dopiero ostatnimi czasy sprawa ta nabrała szybszych obrotów. Sami Brytyjczycy uważają, że 

ich obecność w UE przysparza Królestwu więcej problemów. Nie chodzi tu tylko o kwestie 

gospodarcze, ale również o masową migrację ludności do Wielkiej Brytanii.  

Według prawa Unii Europejskiej budżet określany jest sprawiedliwie, tj. im większa 

gospodarka tym większe powinny być wpływy funduszy z danego kraju. Chodzi o to by 

skoncentrować się na potrzebach wszystkich krajów członkowskich, jako wspólnocie, a nie 

na jednym państwie. Od wielu lat Wielka Brytania wkłada jednak dużo więcej pieniędzy do 

budżetu Unii Europejskiej niż z niego dostaje. Brytyjczycy, zatem, jak sami twierdzą, nie chcą 

dopłacać do czegoś, co źle działa i nie daje żadnych korzyści.  

Pod względem wielkości produktu krajowego brutto zajmuje 3 miejsce w Europie (za 

Niemcami i Rosją), a ósme miejsce na świecie. Dlatego też, Wielka Brytania należy do 

jednych z ważniejszych członków Unii Europejskiej. Łączne wkład Wielkiej Brytanii do budżet 

Unii Europejskiej w 2014 roku wynosi 11,342 miliardów euro, natomiast łączne wydatki Unii 

Europejskiej w Wielkiej Brytanii wynoszą 6,985 miliardów euro. 

Pieniądze wpłacane do unijnego budżetu przez Wielką Brytanię są przeznaczone przede 

wszystkim na wspieraniu finansowym programów oraz projektów – takich jak stypendia dla 

naukowców, budowy dróg i ochrona środowiska, we wszystkich krajach, które należą do Unii 

Europejskiej. 

Kolejnym ważnym powodem, jaki podaje Królestwo, jest masowa migracja ludności z państw 

członkowskich Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Każdego roku z budżetu państwa 

wypłacane są ogromne ilości pieniędzy na potrzeby socjalne. Emigranci zazwyczaj 

przybywają do Anglii w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, jednak, gdy nie uda im się 

poprawić swojej sytuacji materialnej, pozostają w kraju, ponieważ mogą tam liczyć na duże 

benefity.  

Zbliżające się referendum (ma się odbyć w 23 czerwca) nie jest pierwszym w historii Wielkiej 

Brytanii. Pierwsze referendum dotyczące obecności Wielkiej Brytanii w europejskiej 

wspólnocie miało miejsce w roku 1975. Przeprowadzenie referendum spowodowane było 

tym, iż Wielka Brytania odprowadzała wysokie składki do wspólnotowego budżetu z tytułu 

podatku VAT oraz wysokiego Produktu Narodowego Brutto. Finalnie Wielka Brytania została 

w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, natomiast w roku 1984 rząd Margaret Thatcher 

wynegocjował tzw. Rabat brytyjski. Rabat brytyjski to zniżka we wpłacie składki do budżetu 

wspólnotowego, a udzielany jest poprzez obniżenie podstawy VAT.  Wielkość rabatu 

naliczana jest, co roku, a inne kraje należące do Unii Europejskiej (inaczej płatnicy netto) 

finansują go poprzez odpowiednio podwyższone składki. Kwestia rabatu poruszana jest 

często podczas debat nad budżetem unijnym. Państwa członkowskie domagają się likwidacji 

rabatu lub (w ostateczności) jego zmniejszenia. Natomiast obniżenie podstawy VAT to nie 



jedyna rzecz, która wyróżnia Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wielka 

Brytania pozostaje poza strefą euro (walutą jest funt szterling), nie należy do strefy 

Schengen, wyłączyła się również z unii bankowej, oraz nie odgrywa istotnej roli w polityce 

zagranicznej Unii Europejskiej. Rząd brytyjski podpisał dokument, w którym zawarta jest 

klauzula opt-out. Klauzula, inaczej protokół brytyjski, dotyczy ograniczenia stosowania 

całości przepisów Karty Praw Podstawowych wobec swoich obywateli. Warto zaznaczyć, że 

do protokołu brytyjskiego przystąpiła również Polska.  

Kolejnym z powodów odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest imigracja. Nie ulega, 

więc wątpliwości to, iż jednym z tematów kampanii referendalnej będą uchodźcy i migranci.  

Wielka Brytania, od momentu, w którym grono członkowskie Unii Europejskiej zaczęło się 

znacznie poszerzać, stała się państwem imigracyjnym. Dzięki możliwości swobodnego 

przemieszczania się wielu ludzi zostawało w Wielkiej Brytanii, ponieważ zarobki były /są 

wyższe niż np. Polsce. Wielka Brytania, jako jedna z niewielu państw starej Unii nie 

zastosowała okresu przejściowego i otworzyła rynek pracy z dniem 1 maja 2004 roku.   

Od roku 2004 znacząco wzrosła liczba ludności zamieszkująca Wielką Brytanię, która urodziła 

się poza granicami kraju. Z 5,3 miliona do 8,3 miliona. Jeśli chodzi o liczbę Polaków w 

Królestwie, sytuacja wygląda następująco. Od momentu otwarcia granic liczba wzrosła z 50 

tys. Do 850 tys. 

Oprócz imigrantów, pochodzących z krajów członkowskich, jest też grupa uchodźców z 

rejonów ogarniętych konfliktami, którzy z powodów ekonomicznych lub politycznych opuścili 

swoje rodzinne strony i zwracają się o azyl. Wśród migrantów jest duży odsetek ludzi, którzy 

oprócz nielegalnego pobytu lub pracują, nie mając na to pozwolenia, popadają w konflikt z 

prawem. Stanowią spore obciążenie brytyjskiego systemu socjalnego.  

Należy zwrócić uwagę na to, że migranci stanowią problem nie tylko w Wielkiej Brytanii. 

Natomiast nie jest to spowodowane wyłącznie tym, iż migranci zajmują stanowiska 

pracownicze miejscowym. Brak więzi imigrantów z krajem, w którym pracują i żyją, to jeden 

z najpoważniejszych problemów, ponieważ negatywie wpływa na kształtowanie relacji w 

społeczeństwie. Faktem jest, że migranci przyczyniają się wszelkich zmian, a zwłaszcza 

społecznych.  

Premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, już pół roku temu zapowiedział, że zażąda od Unii 

zmiany niektórych zapisów dotyczących swobody przemieszczania się, według niego to 

jedyny sposób na ograniczenie liczby przyjeżdżającej do kraju ludności z zagranicy. 

Wpłynęłoby to również na odciążenie systemu świadczeń socjalnych. 



 

 

 

 

David Campbell Bannerman, eurodeputowany z brytyjskiej Partii Konserwatywnej, wcześniej 

w Partii Niepodległości Wielkiej Brytanii wydał książkę zatytułowaną „Ostateczny Plan B: 

pozytywna wizja niepodległej Brytanii poza Unią Europejską”. 

Bannerman w swojej książce przedstawił 10 najważniejszych powodów, dla których Wielka 

Brytania powinna opuścić Unię Europejską. 

1. Suwerenność. Wielka Brytania zyskałaby możliwość samodzielnej decyzji o wielu 

istotnych sprawa związanych z gospodarką, polityką, itd. 

2. Fundusze. Pieniądze, które obecnie są wpłacane do budżetu Unii Europejskiej 

mogłyby być lepiej spożytkowane na zaspokojenie potrzeb obywateli 

3. Kontrola granic. Obecnie Wielka Brytania nie może sprawuje kontroli nad migracją 

obywateli Unii Europejskiej do kraju, po opuszczeniu Wspólnoty, państwo samo 

mogłoby decydować o wpuszczaniu obywateli innych krajów.  

4. Powrót brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Obecnie od wszelkich decyzji sądu 

można odwołać się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. Wielka Brytania jest również zmuszona do przestrzegania 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 



5. Prawo. Do tej pory większość prawa uchwalanego dla Wielkiej Brytanii pochodziła z 

parlamentu europejskiego. Po wyjściu z UE, Wielka Brytania mogłaby sama 

decydować o uchwalaniu swoich praw. 

6. Oszczędności. Wiele aspektów handlu, cen towarów i usług, jest z góry narzucanych 

przez Unię Europejską. Po wyjściu z UE, za aspekty te odpowiadałaby tylko Wielka 

Brytania 

7.  Polepszenie stanu gospodarki. Unia Europejska narzuca na swoich członków prawa 

dotyczące czasu pracy, agencjach pracy, służby zdrowia, bezpieczeństwa, itd. Dotyka 

to głównie małe przedsiębiorstwa. Wielka Brytania po wyjściu z UE mogłaby sama 

ustalać swoje prawa, przestrzegać ich, w razie potrzeby wspierać swoje rodzime 

przedsiębiorstwa bez konieczność wkraczania w to UE. 

8. Umowy handlowe. Członkostwo Unii Europejskiej zobowiązuje do przestrzegania 

pewnych praw związanych z zawieraniem umów handlowych z zagranicznymi 

firmami czy instytucjami. Gdyby Wielka Brytania wyszła z UE mogłaby sama 

negocjować umowy na korzystniejszych dla siebie warunkach. 

9. Służba zdrowia. Wielka Brytania jest obecnie zobowiązana do bezpłatnego leczenia 

wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Sam kształt służby zdrowia również jest 

narzucany przez UE. Po opuszczeniu Wspólnoty, Wielka Brytania mogłaby nałożyć 

opłaty na leczenie niebrytyjskich obywateli. 

10. Tradycje, kultura, obyczaje. Przynależność do UE zobowiązuje przyjęcie pewnego 

rodzaju zachować, zwyczajów czy norm. Wielka Brytania po wyjściu z UE nie 

musiałaby się dostosowywać do ograniczeń kulturowych UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GŁOS NARODU 

23 czerwca 2016 roku w Wielkiej Brytanii odbędzie się referendum. Obywatele zdecydują czy 

ich kraj ma pozostać w Unii Europejskiej czy też ją opuścić. Dotychczas przeprowadzone 

sondaże wskazują, że około liczba Brytyjczyków chcących opuścić Wspólnotę jest mniej 

więcej taka sama jak zwolenników pozostania w Unii Europejskiej.  Trzeba tu jednak 

zaznaczyć, że kilkanaście procent obywateli nie ma jeszcze zdania. 

Wyniki niektórych sondaży: 

YouGov dla Times 

44% opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej 

40% jest za opuszczeniem Wspólnoty 

12% nie ma jeszcze zdania na ten temat 

 

ORB dla Daily Telegraph 

55% opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej 

40% jest za opuszczeniem Wspólnoty 

 

British Election Survey dla Independent 

43% opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej 

40,5% jest za opuszczeniem Wspólnoty 

 

Ipsos Mori dla Evening Standard 

55% opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej 

37% jest za opuszczeniem Wspólnoty 

 

What UK Think obliczyła średnią z dotychczas przeprowadzonych sondaży, aby sprawdzić, 

jakie byłyby wyniki gdyby referendum odbyło się teraz, i tak: 

52% opowiedziałoby się za pozostaniem w Unii Europejskiej 

48% byłoby za Brexitem 



 

Trzeba również zaznaczyć, że część wyborców zadeklarowała się zmienić swoje stanowisko, 

na popierająca Brexit, gdyby sytuacja migracyjna w Europie pogorszyła się. 

 

CAMERON CHCE POZOSTANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 

Według notatki sporządzonej podczas jednego ze spotkań Davida Camerona z jednym z 

przywódców unijnych, która wyciekła 26 maja, wynika jasno, że premier Wielkiej Brytanii 

zamierza namawiać swoich rodaków do pozostania we Wspólnocie. Ma on zamiar w 

przedreferendalnej kampanii próbować przekonywać Brytyjczyków, aby ci zagłosowali 

przeciw Brexitowi. Będzie przedstawiał negatywne skutki wyjścia z UE. 

Kilka dni wcześniej zaprezentował przywódcom państw członkowskich postulaty Wielkiej 

Brytanii dotyczące zmian w reformach UE. Dotyczyły one głównie niezależności Wielkiej 

Brytanii, ograniczenia decyzyjności państw strefy euro, podniesienia konkurencyjności UE 

oraz kwestii imigracji. Cameronowi zależy również na ograniczeniu dostępu do świadczeń 

socjalnych dla imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii.  

 



SKUTKI WYJŚCIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ 

Pierwszy z nich dotyczy pozostania Wielkiej Brytanii, pomimo wystąpienia z UE, członkiem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznaczałoby otwarty rynek pracy dla obywateli 

Unii Europejskiej. Jest to scenariusz raczej mało prawdopodobny ze względu na przepisy 

unijne, a także na fakt, że masowa migracja do Królestwa jest jednym z głównych powodów, 

dla których Brytyjczycy chcą opuścić UE. 

Drugim scenariuszem jest możliwość podpisania przez Wielką Brytanię porozumień 

dotyczących szeregu ważnych gospodarczo i społecznie kwestii. Jest to rozwiązanie bardzo 

czasochłonne, niektóre państwa mogłyby zagłosować przeciwko ze względu na fakt, iż 

Wielka Brytania wystąpiłaby z UE. Królestwo również negocjowałoby tylko z kilkoma 

państwami, w których przebywa największa liczba Brytyjczyków, przez co pozostałe kraje 

czułyby się gorsze, ponieważ podzielone by były przez Wielką Brytanię na mniej i bardziej 

ważne. 

Trzeci scenariusz zakłada zastosowanie przez Wielką Brytanię krajowych przepisów 

imigracyjnych, a także porozumienie z Unią Europejską dotyczące nowych zasad dostępu do 

wolnego rynku. Z jednej strony Wielka Brytania nie chce podzielić losu Norwegii, a z drugiej 

Bruksela nie będzie skłonna zgodzić się na jakiekolwiek zmiany dotyczące obywateli unijnych 

w Wielkiej Brytanii. 

Zgodnie z brytyjskim prawem, imigranci przebywający na Wyspach powyżej 5 lat, mogą 

ubiegać się o prawo stałego pobytu.  

Warto również wspomnieć o skutkach finansowych wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej. Królestwo jest jednym z największych „dostarczycieli” budżetu w obecnej 

strukturze UE. Oznaczałoby to nie tylko odpływ kapitału, ale i inwestycji z Wysp. Również 

sama Wielka Brytania poniosłaby ogromne koszty związane z opuszczeniem Wspólnoty, 

szacuje się, że wyniosłyby one około 300 mld euro.  

Spójrzmy także na finanse Unii Europejskiej po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię. 

Powstałaby ogromna dziura w europejskim budżecie, którą trzeba by było załatać 

zwiększeniem opłat pozostałym krajom członkowskim Wspólnoty.  Drugą opcją byłoby 

również ucięcie niektórych kosztów, inwestycji czy dofinansowań.  

think-tank Open Europe przedstawił również wyniki badań, według których brytyjska 

gospodarka miałaby stracić 56 mln funtów rocznie, a jej PKB zmniejszyłoby się o 2,23 % w 

perspektywie do 2030 roku. Wielka Brytania musiałaby zaakceptować również swobodny 

przepływ ludności z innych krajów europejskich, jeśli chciałaby zachować przywilej 

korzystania z wolnego handlu z UE. 

Warto również uświadomić Brytyjczykom fakt, że czarny scenariusz wyjścia z Unii 

Europejskiej zakłada, że opuszczenie Wspólnoty nie będzie się równało tylko z wyrzuceniem 



z kraju Polaków czy Rumunów, ale także, fakt, że nie będzie już można tak łatwo handlować 

towarami z innymi państwami UE, podróżować, pracować czy studiować w innym kraju. 

Choć Brytyjczycy wierzą, że Londyn pozostałby centrum finansowym Europy, Wielka Brytania 

miałaby nieograniczony dostęp do wspólnego rynku, taki scenariusz jest niemożliwy do 

zrealizowania. Prawie połowa brytyjskiego handlu funkcjonuje dzięki Unii. Również 

negocjacje jakichkolwiek umów zagranicznych, z państwami członkowskimi Unii Europejskie, 

byłoby dla Królestwa wielkim wyzwaniem. 

Bardzo ważną kwestią jest również bezpieczeństwo. Wielka Brytania jest państwem, które 

prowadzi bardzo twardą politykę wobec Rosji. Traktuje ją bez sentymentów i stara się 

zapewnić jak największą ochronę przed Kremlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO OZNACZAŁBY BREXIT DLA POLSKI? 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć bardzo negatywne konsekwencje nie 

tylko dla Polaków mieszkających na wyspach, ale również dla polskiej gospodarki. Jest kilka 

scenariuszy, które mogą się wydarzyć, jeśli Brytyjczycy zagłosują za Brexitem. 

Średnio do Wielkiej Brytanii przybywa około 30. tys. Polaków rocznie. Zgodnie z ustaleniami 

około 400 tys. Polaków, obecnie przebywających na wyspach, po wyjściu Wielkiej Brytanii z 

Unii Europejskiej może być zmuszonych do powrotu do kraju. Nawet, jeśli otrzymaliby wizę, 

prawdopodobnie straciliby prawo do wszelkich zasiłków, ze względu na fakt, iż nie 

posiadaliby brytyjskiego paszportu. Bez pomocy państwa bardzo trudno byłoby im się 

utrzymać na wyspach, więc część z emigrantów zapewne powróciłaby do ojczyzny. 

Kolejnym negatywnym skutkiem byłby utrudniony dostęp do pracy. Potrzebne, bowiem 

byłoby pozwolenie na pracę. Również problemy mieliby posiadacze firm założonych na 

wyspach. Zaostrzone byłby wówczas przepisy dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Jeśli chodzi o politykę gospodarczą, trzeba zadać sobie pytanie, jak odejście Wielkiej Brytanii 

z Unii Europejskiej wpłynie na nasze stosunki handlowe i politykę zagraniczną? Wielka 

Brytania jest strategicznym partnerem handlowym Polski. Brexit spowodowałby, więc nie 

tylko osłabienie gospodarki polskiej, ale gospodarki całej Unii Europejskiej. 

Jeśli doszłoby do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ważne jest, na jakich 

zasadach by się to odbyło. Jeśli Wielka Brytania wynegocjowałaby sposób funkcjonowania z 

UE podobny do Szwajcarii czy Norwegii, polskie firmy nie musiałyby martwić się o bariery 

dotyczące wielu kwestii. Gdyby jednak doszło do gwałtownego opuszczenia UE, polscy 

przedsiębiorcy musieliby liczyć się z ogromnymi cłami czy ograniczeniami.  

 



EUROPEJCZYCY CHCĄ WIELKIEJ BRYTANII W UNII EUROPEJSKIEJ 

Choć większość obywateli Unii Europejskiej jest zniesmaczona działaniami Wielkiej Brytanii, 

która domaga się wprowadzenia wielu zmian w przepisach unijnych, francuski dziennik „Le 

Figaro” donosi, że mieszkańcy Wspólnoty nie chcą by Wielka Brytania opuściła Unię 

Europejską.  

Największe poparcie dla Brytyjczyków wykazują Niemcy, gdzie ponad ¾ ankietowanych 

opowiedziało się twierdząco na pytanie czy Wielka Brytania powinna zostać członkiem Unii 

Europejskiej. W Hiszpanii odsetek ten wynosił 67%, natomiast we Francji i Polsce – 54%. 

Francuscy politycy w swoich przemówieniach zwracają się do Wielkiej Brytanii, by nie 

opuszczała Unii Europejskiej. Zgodnie uważają, że może to doprowadzić do „rozpadnięcia 

się” Wspólnoty i pogłębienia kryzysu.  

Władze Unii Europejskiej zastrzegają jednak, że nie zgodzą się na żadne żądania Wielkiej 

Brytanii, które mogłyby zagrozić gospodarce Wspólnoty, a także takie, które byłyby 

niekorzystne dla obywateli unijnych. 

Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, powiedział podczas jednego z wystąpień, ze "nie będzie 

kompromisu w sprawach, które są fundamentalnymi wartościami (UE), jak brak dyskryminacji i 

swoboda przemieszczania się". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BREXIT EFEKTEM DOMINO 

Jeśli większość Brytyjczyków zagłosowałaby za opuszczeniem Wspólnoty należy spodziewać 

się, że również inni przeciwnicy Unii Europejskiej będę starać się o zmianę przepisów, a 

nawet opuścić Wspólnotę. Chodzi głównie o migracje, również Polaków. Setki tysięcy 

obywateli Unii Europejskiej biedniejszych i słabiej rozwiniętych krajów migruje do krajów 

bogatych, aby pracować i uczyć się, przysyłając przy tym miliardy złotych do kraju. Może 

oznaczać to chęć zamknięcia rynku pracy, a także możliwości studiowania w takich krajach 

jak Niemcy, Francja czy Włochy.  
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