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OCENY I OMÓWIENIA

E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska (red.), Polska – 10 lat 
członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 483.

W 2004 roku miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej, w wyniku którego 
w poczet państw członkowskich przyjęto, aż 10 nowych państw, w tym Polskę.

Okres czasu, jaki upłynął od tego wydarzenia, pozwala na dokonanie wstępnego podsumo-
wania pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wieloaspektową analizę skutków integracji, a także wyzwań stawianych przed Unią Euro-
pejską oraz państwami członkowskimi, odnajdziemy w publikacji pod red. Ewy Małuszyńskiej, 
Grzegorza Mazura i Idy Musiałkowskiej, pt. Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej.

Ukazanie tak szerokiego spektrum problemów powstałych w związku z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej, jest możliwe dzięki przemyślanej strukturze publikacji oraz kon-
sekwentnej prezentacji tematyki.

W przedmiotowej monografii wyróżnić można dwie części tematyczne. Pierwsza z nich, 
obszerniejsza (złożona z 20 artykułów), uwzględnia aspekty ekonomiczne i społeczne. Druga, 
na którą składa się 12 artykułów, poświęcona jest problemom prawnym i instytucjonalnym. Ca-
łość poprzedzona jest krótkim wprowadzeniem, w którym prezentowane są główne założenia 
pracy.

Warto wspomnieć, iż omawiana publikacja stanowi zbiór artykułów opracowanych w ra-
mach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Unia Europejska 10 lat po największym 
rozszerzeniu”, która odbyła się w dniach 24–25 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu. Konferencja ta została zorganizowana przez Centrum Doskonałości Je-
ana Monneta działające przy Katedrze Europeistyki tegoż Uniwersytetu oraz Instytut Zachodni 
w Poznaniu.

Jak już nadmieniano, na pierwszą część monografii składają się artykuły poświęcone za-
gadnieniom ekonomicznym i społecznym. Pierwszy z nich autorstwa Zuzanny Urbanowicz, 
stanowi interesującą analizę procesu stabilizacji makroekonomicznej w nowych państwach 
członkowskich z perspektywy dekady ich członkostwa w strukturach Unii Europejskiej.

Następne cztery artykuły odnoszą się do wciąż powracającej problematyki, mianowicie kwe-
stii przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Artykuł Kamilli Marchewki-Bartkowiak przybliża 
zagadnienia związane z integracją budżetową strefy euro z uwzględnieniem korzyści i kosztów, 
jakie niesie ona dla Polski. W kolejnych pracach nakreślane są, m.in. perspektywy pełnego 
członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej przy wskazaniu szeregu następstw z tym 
związanych (autor Tadeusz Sporek), kwestia poziomu ryzyka wprowadzenia euro dla przedsię-
biorstw (autor Jacek Pera) oraz pozycja naszego kraju przy spełnianiu kryteriów konwergencji 
nominalnej w odniesieniu do pozostałych państw przystępujących do Unii Europejskiej w 2004 
roku (autor Adam Gąsiorek).

Kolejne artykuły koncentrują się na zmianach, jakie dokonały się w Polsce, w poszczegól-
nych sektorach gospodarki, w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Poruszają one w sposób 
niezwykle interesujący szerokie spektrum zagadnień. I tak, w omawianej monografii znajdzie-
my prace poświęcone zagadnieniom handlu i współczesnych relacji gospodarczych (artykuły 
autorstwa: Edwarda Molendowskiego i Wojciecha Polana, Katarzyny Śledziewskiej, Małgo-
rzaty Fronczek, czy Daniela Butytera), przeobrażeń dokonanych w rolnictwie po integracji 
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z Unią Europejską (artykuły autorstwa Aldony Mrówczyńskiej-Kamińskiej i Eweliny Szuby 
oraz Barbary Wieliczko) oraz polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej (artykuł 
autorstwa Marty Götz).

Dalsze artykuły poruszają problematykę struktury inwestycji finansowanych ze środków 
unijnych na obszarach wzrostu w Polsce (autorami artykułu są Paweł Churski, Anna Borow-
czak, Robert Perdał), konkurencyjności sektora przedsiębiorstw (artykuł autorstwa Magdale-
ny Nawrot), europejskich programów współpracy transgranicznej (artykuł autorstwa Andrzeja 
Żuka), funduszy strukturalnych i ich oddziaływania na działalność małych i średnich przedsię-
biorstw w Wielkopolsce (artykuł autorstwa Pawła Mikołajczaka), zmian rynku usług teleko-
munikacyjnych w Polsce (artykuł Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej), rynku pracy (artykuły 
autorstwa Leszka Kucharskiego i Pauli Koczary) oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 
młodych osób (artykuł autorstwa Katarzyny Czech i Mateusza Czecha).

Druga część monografii ukazuje różne problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej w wy-
miarze prawnym i instytucjonalnym. Stanowi ona cenne źródło wiedzy na temat: wpływu Unii 
Europejskiej na administrację krajową (Jowanka Jakubek-Lalik), jakości prawa w obszarze 
polityki rozwoju (Katarzyna Kokocińska), czynników zmian polskiego systemu koordynacji 
polityki europejskiej (Mikołaj Tomaszyk), statystyki publicznej w ramach Europejskiego Sys-
temu Statystycznego (Milena Leonowicz, Marek Mroczkowski), czy też pomocy publicznej 
(artykuły Adama A. Ambroziaka oraz Teresy Korbutowicz).

Publikację kończą artykuły dotyczące sfery naruszeń dyscypliny finansów publicznych 
(Wojciech Bożek), prawa spółek (Jacek Napierała), systemu wspierania eksportu w Polsce po 
akcesji (Elżbieta Bombińska), polityki równościowej i antydyskryminacyjnej (Piotr Burgoń-
ski), prezydencji w Unii Europejskiej (Joanna Modrzyńska) oraz organizacji pozarządowych 
(Piotr Staszczyk).

Tak niezwykle wszechstronna prezentacja doświadczeń pierwszych 10 lat członkostwa 
w Unii Europejskiej, przyczyni się z pewnością do lepszego zrozumienia przez czytelnika isto-
ty i wieloaspektowości problemów powstałych w wyniku rozszerzenia w 2004 roku. Warto 
zaznaczyć, iż na omawianą publikację składają się artykuły autorów z różnych dziedzin nauki, 
reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie w kraju, co przesądza o kompleksowości 
i wysokiej specjalizacji dzieła.

Monografia opiera się na bogatej literaturze, opracowaniach i materiałach internetowych. 
Szczególną uwagę zwracają opracowania własne autorów w postaci wykresów, czy tabel obra-
zujących badane zagadnienia.

Podsumowując, należy podkreślić, iż recenzowana publikacja stanowi doskonałe studium 
dotyczące następstw i wyzwań integracji Polski z Unią Europejską, a zawarte w niej artykuły, 
zgodnie z życzeniem wyrażonym we wprowadzeniu do monografii, z całą pewnością tworzą 
wartość dodaną.
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