
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich 

z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie relacji między Polską a Unią Europejską 

 

 

Głównym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich  jest 

upowszechnianie wiedzy o Europie, w tym w szczególności o Unii Europejskiej 

i integracji europejskiej, a także popieranie rozwoju badań w ramach studiów 

europejskich, kształtowanie świadomości społecznej o Europie oraz integrowanie 

środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie funkcjonowania UE. 

Dlatego, wsłuchując się w docierające do nas głosy Członków Towarzystwa, 

uznajemy za zasadne wyrażenie stanowiska w sprawie  pogarszających się relacji 

między Polską a Unią Europejską. 

 

Przedmiotem refleksji władz PTSE stała się między innymi treść raportu 

zatytułowanego „Balance of financial transfers between the European Union and 

Poland (Saldo transferów finansowych między Unią Europejską a Polską)”, który 

przedstawiony został we wrześniu br., a także stanowisko wyrażone przez 

większość członków Trybunału Konstytucyjnego dnia 7 października 2021 r. w 

sprawie o sygnaturze akt  K 3/21. 

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich wyraża zdecydowane przekonanie, 

że badania naukowe i aktywność ekspercko-analityczna powinny być zawsze 

prowadzone z wykorzystaniem rzetelnych standardów naukowych i 

metodologicznych. Uważamy, że należy sprzeciwiać się prowadzeniu działań 

dezinformacyjnych mających na celu podważanie zaufania do integracji 

europejskiej w szczególności wtedy, gdy wynikają one z odejścia od właściwej 

dla nauki wnikliwości.  

 



Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich wyraża także przekonanie, że nie 

istnieje sprzeczność między traktatami regulującymi funkcjonowanie Unii 

Europejskiej a Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Polską racją stanu 

pozostaje członkostwo Polski we wspólnocie, która stawia sobie za cel coraz 

ściślejszą unię między narodami Europy i w której decyzje podejmowane są z 

najwyższym poszanowaniem zasady otwartości oraz jak najbliżej obywateli. 

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich stoi na stanowisku, że nadrzędnymi 

celami władz państwa polskiego powinno być: 

• zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski – od 1989 

roku idea ta była realizowana między innymi poprzez dążenie do 

członkostwa oraz przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii 

Europejskiej;   

• podejmowanie działań na rzecz silnej Polski w Unii Europejskiej 

opierającej się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, 

wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również 

poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 

mniejszości – wartości te, wspólne dla wszystkich państw członkowskich 

UE, powinny być urzeczywistniane w społeczeństwie opartym na 

pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności 

oraz równości. 

 

Zarząd PTSE zapowiada przeprowadzenie szeregu inicjatyw o charakterze 

naukowym i popularyzatorskim dotyczących członkostwa Polski w UE w 

zakresie problematyki ekonomicznej, politycznej i prawnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem salda transferów finansowych między Unią a Polską oraz relacji 

między prawem unijnym a prawem polskim. 

 

 


