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dodatek bezpłatny

Po pierwsze wniosek,
po drugie wkład własny
Nasz kraj wchodząc do Unii Europejskiej
został zobligowany do podjęcia wielu
reform, które miały zbliżyć nas do
„starej” Unii. Były to zarówno reformy
o charakterze prawnym, gospodarczym,
jak i infrastrukturalnym. Aby tego
dokonać, otrzymaliśmy wsparcie
w postaci funduszy europejskich.
Ich beneficjentem były m.in. samorządy.
Jak samorządowcy, po niemal dziesięciu
latach, oceniają nasze wejście do UE?

R

eprezentanci samorządu terytorialnego integrację z Unią
oceniają jednoznacznie pozytywnie. Aż 86
proc. z nich uważa, że członkostwo w UE przyniosło samorządowi więcej korzyści
niż strat. Okazuje się, że odpowiedzi osób ankietowanych dotyczące oceny korzyści i strat z członkostwa
w UE dla samorządu, jak
i całej Polski są niemal identyczne.
Jako główne korzyści
z członkostwa w Unii Europejskiej dla samorządu ankietowani najczęściej wskazują napływ inwestycji oraz
poprawę infrastruktury
transportowej. Niestety, stosunkowo najmniej respondentów (44 proc.) uważa, że
integracja europejska przyczynia się do powstawania
nowych miejsc pracy.

Nowe wyzwania
i obowiązki

Przed wejściem do UE Polska zobowiązała się przeprowadzić gruntowne reformy
prawne oraz gospodarcze. Nawet nowy podział administracyjny, która wszedł w życie
w 1999 roku był odpowiedzią na polskie dążenia akcesyjne oraz gotowość do modernizacji. Proces zmian nie
zakończył się jednak po wejściu Polski do UE i jest kontynuowany. Zauważają to
również przedstawiciele polskich samorządów. Ponad 90
proc. z nich zgadza się ze
stwierdzeniem, że członkostwo w UE postawiło przed
ich samorządem nowe wyzwania, jak i obowiązki. Największym zadaniem stało się
znalezienie wkładu własnego
na dofinansowanie projektów realizowanych z funduszy
unijnych. Na problem ten
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wskazuje 9 na 10 osób ankietowanych.

Współpraca oficjalna
i nie tylko

Wejście do UE to również
szerokie kontakty międzynarodowe. Niemal trzy czwarte
przedstawicieli samorządu terytorialnego (72 proc.) twier-

dzi, że ich samorząd prowadzi
współpracę na takim szczeblu. Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej to przede wszystkim spotkania na szczeblu
oficjalnym oraz wizyty lokalnych władz i urzędników
za granicą. Ośmiu na dziesięciu respondentów twier-

Korzyści i straty
• ośmiu na dziesięciu samorządowców twierdzi, że integracja z UE przyniosła Polsce więcej korzyści niż strat. Prawie
dwie trzecie z nich jest przekonanych, że Polska dobrze wykorzystuje szanse, jakie daje członkostwo w UE
• zdaniem mniej niż połowy samorządowców (45 proc.) UE
zapewnia Polsce poczucie bezpieczeństwa i stabilności
• spośród potencjalnych korzyści płynących dla Polski z członkostwa w UE reprezentanci samorządu terytorialnego wymieniają ułatwienia związane z przekraczaniem granicy
• wśród głównych korzyści dla samorządu ankietowani najczęściej wymieniają napływ inwestycji (77 proc.) oraz po-

prawę infrastruktury transportowej (76 proc.), sportowej
(75 proc.) i społecznej (73 proc.)
• rozpad więzi rodzinnych spowodowany emigracją zarobkową (71 proc.) to koszt integracji europejskiej, który jest
najbardziej widoczny w samorządach
• prawie wszyscy ankietowani (94 proc.) potwierdzają, że
członkostwo w UE postawiło przed ich samorządem nowe
wyzwania i obowiązki – do głównych zaliczają konieczność
znajdowania wkładu własnego do projektów dofinansowywanych przez UE (93 proc.) oraz konieczność zdobycia nowych kwalifikacji przez pracowników

dzi, że z zagranicą współpracują szkoły i inne placówki
kulturalne. Zdaniem ankietowanych, członkostwo Polski

w UE ma pozytywny wpływ
na współpracę międzynarodową. woj
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