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1. Wst´p

Sto sun ki Pol ski (Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej)1 z paƒ stwa mi za -
chod ni mi po II woj nie Êwia to wej zo sta ły dra stycz nie ogra ni czo ne ze
wzgl´ du na sys tem po li tycz ny na rzu co ny Pol sce przez Zwià zek Ra dziec -
ki. W wy mia rze go spo dar czym sto sun ki te by ły uwa run ko wa ne człon ko -
stwem Pol ski w Ra dzie Wza jem nej Po mo cy Go spo dar czej (od 1949 r.).
RWPG by ła or ga ni za cjà opar tà na za sa dach od mien nych ni˝ za sa dy wol -
no ryn ko we i a˝ do po czàt ku lat 90. XX w. sta no wi ła na rz´ dzie po li tycz -
nej oraz eko no micz nej ry wa li za cji Zwiàz ku Ra dziec kie go z wol nym, de -
mo kra tycz nym Êwia tem. Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa, tak jak po zo sta łe
paƒ stwa Eu ro py Ârod ko wo -Wschod niej znaj du jà ce si´ w ra dziec kiej stre -
fie wpły wów, przez kil ka dzie siàt lat nie mo gła pro wa dziç su we ren nej po -
li ty ki za gra nicz nej i go spo dar czej, a w zwiàz ku z tym swo bod nie roz wi -
jaç sto sun ków han dlo wych z Za cho dem. Do zmia ny tej nie ko rzyst nej
dla Pol ski sy tu acji przy czy nił si´ do pie ro upa dek ko mu ni zmu oraz ban -
kruc two sys te mu cen tral nie ste ro wa nej go spo dar ki so cja li stycz nej.

Po czàt ki Êci Êlej szej współ pra cy PRL z paƒ stwa mi człon kow ski mi Wspól -
not Eu ro pej skich przy pa da jà na dru gà po ło w´ lat 80. XX w. Po pra wa sto -
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1 Pol ska Rze czy po spo li ta Lu do wa (PRL) – na zwa paƒ stwa pol skie go obo wià zu jà ca od
22 lip ca 1952 r. do 31 grud nia 1989 r.



sun ków z paƒ stwa mi za chod ni mi sta ła si´ mo˝ li wa do pie ro po zmia nach
w kie row nic twie Zwiàz ku Ra dziec kie go, do któ rych do szło po Êmier ci Leo -
ni da Bre˝ nie wa (10 grud nia 1982 r.) oraz je go na st´p ców – Ju ri ja An dro -
po wa (9 lu te go 1984 r.) i Kon stan ti na Czer nien ki (10 mar ca 1985 r.), zde -
cy do wa nych prze ciw ni ków re for mo wa nia sys te mu ko mu ni stycz ne go,
kon ty nu ujà cych rzà dy so wiec kie na sta wio ne na kon fron ta cj´ z Za cho dem.
11 mar ca 1985 r., przy wódz two ZSRR ob jàł na le ̋ à cy do młod sze go po ko -
le nia ko mu ni stów ra dziec kich zwo len nik ła god niej szej for my ko mu ni zmu
Mi cha ił Gor ba czow. Do pod j´ cia re form paƒ stwa ra dziec kie go skło ni ła Ro -
sjan po gar sza jà ca si´ sy tu acja eko no micz na za rów no w Kra ju Rad, jak
i w ca łym blo ku wschod nim, b´ dà ca w du ̋ ej mie rze na st´p stwem kosz -
tow ne go wy Êci gu zbro jeƒ w któ rym uczest ni czył Zwià zek Ra dziec ki oraz
je go paƒ stwa sa te lic kie. Za po czàt ko wa na przez Gor ba czo wa pie rie stroj ka
do pro wa dzi ła w nie dłu gim cza sie do wy raê ne go ocie ple nia sto sun ków na
li nii Wschód – Za chód. Pol ska, któ ra znaj do wa ła si´ wów czas w bar dzo
trud nej sy tu acji go spo dar czej, rów nie˝ po trze bo wa ła re form. Du ̋ a cz´Êç
kie row nic twa rzà dzà cej nie po dziel nie w PRL Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej z za do wo le niem przy j´ ła po pra w´ sto sun ków mi´ dzy Zwiàz -
kiem Ra dziec kim i Za cho dem, li czàc na o˝y wie nie kon tak tów go spo -
darczych z paƒ stwa mi ka pi ta li stycz ny mi, w tym z paƒ stwa mi człon kow -
ski mi Eu ro pej skiej Wspól no ty Go spo dar czej. Współ pra ca ta, szcze gól nie
zaÊ pomoc go spo dar cza Za cho du, na któ rà wów czas po wa˝ nie li czo no, wy -
da wa ły si´ je dy nym ra tun kiem dla prze ̋ y wa jà cej gł´ bo ki kry zys go spo dar -
ki PRL -owskiej. Dzi´ ki nor ma li za cji sto sun ków po li tycz nych mi´ dzy
Wscho dem i Za cho dem Pol ska mo gła w 1989 r. pod pi saç pierw szà umo -
w´ han dlo wo -go spo dar czà z EWG. Da ła ona po czà tek nor mal nej, nie ob -
cià ̋ o nej ju˝ wzgl´ da mi na tu ry po li tycz nej oraz ide olo gicz nej, współ pra cy
ze Wspól no ta mi w wie lu dzie dzi nach. Prze ło mo wym mo men tem w naj -
now szych dzie jach Pol ski oka zał si´ rok 1989, w któ rym prze pro wa dzo -
no pierw sze w po wo jen nej hi sto rii kra ju wol ne wy bo ry (4 i 18 czerw ca).
Umo wa mi´ dzy PRL i EWG, a tak ̋ e za po czàt ko wa ny przez po ro zu mie nie
Okràg łe go Sto łu pro ces trans for ma cji po li tycz nej i go spo dar czej Pol ski, wy -
ty czy ły osta tecz nie kie ru nek prze mian, któ ry do pro wa dził do zmia ny ustro -
ju paƒ stwa pol skie go i na wià za nia przez Pol sk´ Êci słej współ pra cy ze Wspól -
no ta mi Eu ro pej ski mi. 

Za gad nie nie współ pra cy han dlo wej mi´ dzy PRL i paƒ stwa mi człon -
kow ski mi Wspól not Eu ro pej skich przed 1989 r. oraz we wcze snych la -
tach 90. XX w. jest za gad nie niem bar dzo wa˝ nym dla zro zu mie nia gene -
zy oraz po czàt ko we go prze bie gu trans for ma cji po li tycz nej i go spo dar czej
w Pol sce. Sta ło si´ ono przed mio tem opra co waƒ wie lu au to rów za rów -
no w kra ju, jak i za gra ni cà, roz pa tru jà cych je z punk tu wi dze nia ta kich
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na uk jak hi sto ria, eko no mia czy pra wo. Po dej mo wa li je m.in.: El˝ bie ta
Ka wec ka -Wy rzy kow ska2, Zbi gniew M.Do li wa -Kle pac ki3, An to ni Mar sza -
łek4, Ewa La to szek5, An drzej Pod ra za6, Ne ill Nu gen t7 i De smond Di nan8.
Ce lem ar ty ku łu jest pre zen ta cja po li tycz nych oraz eko no micz nych uwa -
run ko waƒ pol skiej trans for ma cji ustro jo wej w jej po czàt ko wej fa zie, pod -
kre Êla jà ca klu czo we zna cze nie współ pra cy ze Wspól no ta mi Eu ro pej ski -
mi dla po wo dze nia pol skich re form ustro jo wych. 

2. Po li tycz ne i go spo dar cze uwa run ko wa nia 
współ pra cy Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej
ze Wspól no ta mi Eu ro pej ski mi przed 1989 r.

Pod sta wo we zna cze nie w kon tak tach PRL z paƒ stwa mi za chod ni mi
przed 1989 r. od gry wa ły spra wy han dlo we. Roz wi ja nie współ pra cy go -
spo dar czej z paƒ stwa mi człon kow ski mi EWG by ło utrud nio ne z jed nej
stro ny sta nem ów cze snych sto sun ków po li tycz nych mi´ dzy Wscho dem
i Za cho dem, z dru giej zaÊ stro ny roz bie˝ no Êcia mi na tu ry eko no micz nej
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2 E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze Wspól no ta mi Eu ro pej ski mi od 1989
ro ku, War sza wa: SGH, In sty tut Mi´ dzy na ro do wych Sto sun ków Go spo dar czych 1997;
ten ̋ e, Run da uru gwaj ska GATT i jej zna cze nie dla Pol ski, War sza wa: SGH, In sty tut
Go spo dar ki Âwia to wej 1991; ten ̋ e, Zmia ny w do st´ pie do ryn ku EWG w Êwie tle umo -
wy o han dlu oraz współ pra cy han dlo wej i go spo dar czej mi´ dzy Pol skà i EWG, „Stu dia
i Ma te ria ły”(Wyd. In sty tut Ko niunk tur i Cen Han dlu Za gra nicz ne go), Nr 10/1989.

3 Z.M.Do li wa -Kle pac ki, Eu ro pej ska in te gra cja go spo dar cza, Bia ły stok: Te mi da II 1996;
ten ̋ e, Wspól no ty Eu ro pej skie, Bia ły stok: Te mi da II 2000; In te gra cja eu ro pej ska (Łàcz -
nie z uczest nic twem Pol ski w Unii Eu ro pej skiej i Kon sty tu cjà dla Eu ro py), Bia ły stok:
Te mi da II 2005.

4 A.Mar sza łek, Pla no wa nie i ry nek RWPG. Ge ne za nie po wo dze nia, Łódê: Wy daw nic -
two Uniw. Łódz kie go 1993; ten ̋ e, In te gra cja eko no micz na kra jów RWPG a sto sun ki
mi´ dzy na ro do we, Łódê: Wy daw nic two Uniw. Łódz kie go 1991; Z hi sto rii eu ro pej skiej idei
in te gra cji mi´ dzy na ro do wej, Łódê: Wy daw nic two Uniw. Łódz kie go 1996.

5 E.La to szek, Pod mio to woÊç praw na Wspól no ty Eu ro pej skiej i jej kom pe ten cje w za -
kre sie ze wn´trz nych sto sun ków umow nych, War sza wa: Elip sa 1999; ten ̋ e, Po li ty ka trak -
ta to wa Wspól no ty Eu ro pej skiej wo bec eu ro pej skich kra jów nie człon kow skich, War sza -
wa: Ofi cy na Wy daw ni cza SGH 1999; In te gra cja eu ro pej ska. Me cha ni zmy i wy zwa nia,
War sza wa: Wy daw nic two „Ksià˝ ka i Wie dza” 2007.

6 A.Pod ra za, Sto sun ki po li tycz ne i go spo dar cze Wspól no ty Eu ro pej skiej z paƒ stwa -
mi Eu ro py Ârod ko wej i Wschod niej, Lu blin: Red. Wyd. KUL 1996; Unia Eu ro pej ska
a Eu ro pa Ârod ko wa i Wschod nia, Lu blin: Red. Wyd. KUL 1997.

7 N.Nu gent, The Go vern ment and Po li tics of the Eu ro pe an Union, Lon don: Pel grave
Mac Mil lan 2006.

8 D.Di nan, Ever clo ser Union? An in tro duc tion to the Eu ro pe an Com mu ni ty, Lon -
don: Mc. Mil lan Press 2005.



wy st´ pu jà cy mi mi´ dzy EWG i RWPG. Do dat ko wym utrud nie niem we
wza jem nych sto sun kach był brak ofi cjal ne go po ro zu mie nia mi´ dzy wy -
mie nio ny mi or ga ni za cja mi go spo dar czy mi, w zwiàz ku z czym nie mo gło
byç mo wy o pla no wej i efek tyw nej współ pra cy. Sto sun ki go spo dar cze PRL
oraz po zo sta łych paƒstw so cja li stycz nych z paƒ stwa mi ka pi ta li stycz ny -
mi a˝ do koƒ ca dru giej po ło wy lat 80. XX w. od zwier cie dla ły chłod ne re -
la cje mi´ dzy Wscho dem i Za cho dem, ja kie pa no wa ły w epo ce zim no -
wo jen nej. 

Pierw sze umo wy do ty czà ce współ pra cy han dlo wej PRL z paƒ stwa -
mi człon kow ski mi Wspól not Eu ro pej skich za war to w dru giej po ło wie lat
60. Obej mo wa ły one eks port nie któ rych to wa rów do paƒstw Eu ro py Za -
chod niej, w szcze gól no Êci ar ty ku łów rol nych.9 Na po czàt ku lat 70. XX w.
kie row nic two Zwiàz ku Ra dziec kie go po sta no wi ło zre wi do waç swój ne -
ga tyw ny sto su nek do paƒstw człon kow skich Wspól not Eu ro pej skich.
Zmia na ta by ła po dyk to wa na przede wszyst kim wzgl´ da mi na tu ry eko -
no micz nej. Przy wód cy ZSRR li czy li na zna czà cy wzrost wy mia ny han -
dlo wej z Za cho dem, ma jà cy wzmoc niç go spo dar k´ Kra ju Rad oraz po -
pra wiç sy tu acj´ eko no micz nà ca łe go blo ku wschod nie go.10

Na wià zy wa nie bli˝ szej współ pra cy mi´ dzy paƒ stwa mi so cja li stycz ny -
mi i paƒ stwa mi człon kow ski mi EWG na tra fia ło od po czàt ku na licz ne
trud no Êci, wy ni ka jà ce przede wszyst kim z ist nie jà cych mi´ dzy ni mi ró˝ -
nic na tu ry po li tycz nej, ide olo gicz nej, a wi´c i sprzecz nych in te re sów.
Przy wód cy paƒstw człon kow skich EWG by li Êwia do mi po li tycz nej oraz
go spo dar czej do mi na cji Zwiàz ku Ra dziec kie go w obo zie so cja li stycz nym
oraz w RWPG. Z te go po wo du EWG ce lo wo for so wa ła kon cep cj´ za cie -
Ênia nia kon tak tów nie ty le z or ga ni za cjà RWPG, ile z jej po szcze gól ny -
mi człon ka mi, na co oczy wi Êcie nie go dzi ła si´ stro na ra dziec ka. Przed -
sta wi cie le Wspól not Eu ro pej skich twier dzi li przy tym, ˝e RWPG, pod
wzgl´ dem praw nym, nie po sia da ła kom pe ten cji do za wie ra nia wià ̋ à cych
umów do ty czà cych współ pra cy go spo dar czej w imie niu wła snych paƒstw
człon kow skich. W li sto pa dzie 1974 r. Ko mi sja Wspól not przed sta wi ła kie -
row nic twu RWPG pro po zy cj´ po ro zu mieƒ bi la te ral nych z po szcze gól ny -
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9 Pierw sze po ro zu mie nie han dlo we z 1965 r. do ty czy ło eks por tu pol skich jaj, ko lej -
ne, z 1968 r. dro biu bi te go. W za mian za utrzy ma nie przez pol skich eks por te rów atrak -
cyj nych cen wym. ar ty ku łów, Wspól no ty zre zy gno wa ły z peł ne go ob cià ̋ e nia tych pro -
duk tów opła ta mi wy rów naw czy mi, zob.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze
Wspól no ta mi, s. 4.

10 Na te mat po li ty ki han dlo wej EWG zob., M.Cie pie lew ska, B.Mu cha -Lesz ko, In te -
gra cja Eu ro pej ska. Dro ga do unii eko no micz nej i mo ne tar nej, Lu blin: Wy daw nic two
UMCS 1994, s. 54–58.



mi paƒ stwa mi so cja li stycz ny mi.11 W lu tym 1975 r. od by ło si´ w Mo skwie
pierw sze ofi cjal ne spo tka nie przed sta wi cie li EWG i RWPG po Êwi´ co ne
przy szło Êci wza jem nych sto sun ków go spo dar czych. W 1976 r. de cy den -
ci RWPG przed sta wi li swo je, za sad ni czo ró˝ nià ce si´ od pro po zy cji
Wspól not sta no wi sko, zgod nie z któ rym współ pra ca go spo dar cza mia ła
si´ od by waç na szcze blu or ga ni za cji go spo dar czych EWG – RWPG, nie
zaÊ mi´ dzy Wspól no ta mi Eu ro pej ski mi i po szcze gól ny mi paƒ stwa mi so -
cja li stycz ny mi. Nie uf noÊç stro ny ra dziec kiej wo bec Za cho du by ła pod -
sta wo wà ba rie rà przy na wià zy wa niu bli˝ szych kon tak tów mi´ dzy wy mie -
nio ny mi or ga ni za cja mi go spo dar czy mi. Po gł´ bie nie ich współ pra cy mo gło
w istot nym stop niu przy czy niç si´ do o˝y wie nia go spo da rek paƒstw obo -
zu so cja li stycz ne go w la tach 70.12

La ta 70. XX w. by ły wa˝ nym okre sem w sto sun kach han dlo wych PRL
z EWG. W 1975 r., na sku tek wpro wa dze nia przez Wspól no ty od 1 stycz -
nia 1975 r. jed no li tej po li ty ki han dlo wej wo bec paƒstw so cja li stycz nych,
prze sta ły obo wià zy waç wcze Êniej sze umo wy han dlo we. Po li ty ka ta zna -
la zła si´ w ge stii Ko mi sji Wspól not ma jà cej re pre zen to waç w tej dzie -
dzi nie wszyst kie paƒ stwa człon kow skie EWG.13 W blo ku wschod nim pa -
no wa ło wów czas prze ko na nie, ˝e swo bod ne roz wi ja nie kon tak tów
han dlo wych z paƒ stwa mi EWG nie b´ dzie mo˝ li we do chwi li uło ̋ e nia
pra wi dło wych sto sun ków mi´ dzy or ga ni za cja mi EWG i RWPG. Wspól -
no ty Eu ro pej skie pro po no wa ły ne go cjo wa nie umów han dlo wo -go spo dar -
czych z po szcze gól ny mi paƒ stwa mi so cja li stycz ny mi, na co cià gle nie
chciał si´ zgo dziç Zwià zek Ra dziec ki. Ró˝ ni c´ sta no wisk do ty czà cych
za sad współ pra cy wy mie nio nych or ga ni za cji go spo dar czych po gł´ bi ło mi -
li tar ne za an ga ̋ o wa nie si´ ZSRR w dłu gà i kosz tow nà woj n´ w Afga ni -
sta nie (1979 r.). Wy da rze nia 1980 i 1981 r. w Pol sce po ka za ły, ˝e w blo -
ku wschod nim ist nie je za rze wie po wa˝ ne go kry zy su po li tycz ne go
i spo łecz ne go. Bru tal na pró ba stłu mie nia przez wła dze PRL de mo kra -
tycz nych aspi ra cji pol skie go spo łe czeƒ stwa, któ rà był wpro wa dzo ny
13 grud nia 1981 r. stan wo jen ny, po gor szy ła i tak nie naj lep sze sto sun -
ki mi´ dzy Wscho dem i Za cho dem. 23 grud nia 1981 r. pre zy dent Stanów
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11 Zob.: A.Pod ra za, Sto sun ki po li tycz ne i go spo dar cze, s. 75.
12 Zob.: B.Lip pert, EC -CMEA re la tions – nor ma li sa tion and bey ond w: Eu ro pe’s glo -

bal links. The Eu ro pe an Com mu ni ty and in ter re gio nal co ope ra tion, ed. G.Edwards,
E.Re gels ber ger, Lon don 1990, s. 121–122.

13 Jak pi sze E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska „[...] sub sty tu tem wy ga słych wów czas umów
han dlo wych z kra ja mi EWG sta ły si´ umo wy o współ pra cy go spo dar czej, prze my sło wej
i na uko wo -tech nicz nej, któ re Pol ska pod pi sa ła w la tach 70. ze wszyst ki mi człon ka mi
EWG. Z isto ty swo jej w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie uchro ni ły one in te re sy han dlo -
we Pol ski” (E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze Wspól no ta mi, s.4–5).



Zjed no czo nych Ro nald Re agan wpro wa dził ogra ni czo ne sank cje go spo -
dar cze wo bec PRL.14

Wy da rze nia po li tycz ne w Pol sce z po czàt ku lat 80. sku tecz nie za ha -
mo wa ły pod j´ te w po przed niej de ka dzie pró by nor ma li za cji współ pra cy
han dlo wej i go spo dar czej mi´ dzy RWPG i EWG. Sy tu acja mi´ dzy na ro -
do wa, w tym sank cje Za cho du za sto so wa ne wo bec PRL, wpły n´ ły nie -
ko rzyst nie na bi lans wy mia ny han dlo wej Pol ski z paƒ stwa mi ka pi ta li stycz -
ny mi. Po gor szy ło to jesz cze bar dziej sy tu acj´ go spo dar czà kra ju. Na
po pra w´ kli ma tu po li tycz ne go, nie zb´d ne go do uło ̋ e nia po praw nych re -
la cji mi´ dzy EWG i RWPG, trze ba by ło cze kaç a˝ do po ło wy lat 80., a kon -
kret nie do mo men tu prze j´ cia wła dzy w Zwiàz ku Ra dziec kim przez eki -
p´ re for ma to rów pod wo dzà Mi cha iła Gor ba czo wa. Za ini cjo wa na przez
no we kie row nic two ZSRR pie rie stroj ka umo˝ li wi ła przy wód com Êwia ta
za chod nie go zmia n´ do tych cza so wej po li ty ki za rów no wo bec Zwiàz ku
Ra dziec kie go, jak i je go paƒstw sa te lic kich. By ło to szcze gól nie wa˝ ne
w ob li czu na ra sta jà cych pro ble mów go spo dar czych w obo zie so cja li stycz -
nym.

PRL by ła wa˝ nym ele men tem skła do wym blo ku wschod nie go oraz
je go zbroj ne go ra mie nia, któ rym był Układ War szaw ski. Na po zy cj´ Pol -
ski wpły wa ły m.in.: jej po ło ̋ e nie geo gra ficz ne, licz ba lud no Êci, po sia da -
ne bo gac twa na tu ral ne oraz po ten cjał mi li tar ny. W za chod nich sfe rach
po li tycz nych i go spo dar czych nie mniej wa˝ ne by ło to, ˝e Pol ska sta no -
wi ła po ten cjal nie wiel ki ry nek zby tu dla wi´k szo Êci to wa rów pro du ko -
wa nych na Za cho dzie, w tym w paƒ stwach człon kow skich EWG. Zna -
cze nie Pol ski dla Za cho du wzro sło jesz cze bar dziej pod ko niec lat 80.
XX w. wo bec stop nio we go ocie pla nia si´ sto sun ków Wscho du z Za cho -
dem i spo dzie wa ne go w zwiàz ku z tym za cie Ênie nia współ pra cy han dlo -
wej paƒstw za chod nich z paƒ stwa mi so cja li stycz ny mi. Za chod nie fir my
po wa˝ nie li czy ły na opa no wa nie w przy szło Êci ol brzy mie go ryn ku zby tu
w Pol sce. Z wy mie nio nych, a tak ̋ e z in nych po wo dów, przy wód cy Wspól -
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14 Wpro wa dzo ne przez USA sank cje go spo dar cze ob j´ ły tak ̋ e Zwià zek Ra dziec ki. Ra -
dy kal ne dzia ła nia władz ame ry kaƒ skich spo tka ły si´ z dez apro ba tà paƒstw człon kow -
skich Wspól not Eu ro pej skich, któ re nie chcia ły na ra ̋ aç swo ich i tak na pi´ tych sto sun -
ków z paƒ stwa mi blo ku wschod nie go, a zwłasz cza ze Zwiàz kiem Ra dziec kim.
Przed sta wi cie le Wspól not zda wa li te˝ so bie spra w´ z te go, ˝e trud na sy tu acja go spo dar -
cza w paƒ stwach so cja li stycz nych w wy ni ku sank cji jesz cze bar dziej po gor szy si´, co mo -
gło wy wo łaç prze ciw ne do ocze ki wa nych skut ki. Sank cje, choç skie ro wa ne wo bec władz
ko mu ni stycz nych, ude rza ły przede wszyst kim w go spo dar k´, a przez to w zwy kłych oby -
wa te li. W oma wia nym okre sie w paƒ stwach za chod nich roz po cz´ to or ga ni zo wa nie za -
kro jo nej na wiel kà ska l´ ak cji po mo cy hu ma ni tar nej dla pol skie go spo łe czeƒ stwa. Po -
moc ta uła twia ła Po la kom prze trwa nie naj trud niej szych lat kry zy su go spo dar cze go. 



not bacz nie przy glà da li si´ roz wo jo wi sy tu acji po li tycz nej w PRL. Po wpro -
wa dze niu 13 grud nia 1981 r. sta nu wo jen ne go, na stro je spo łecz ne w Pol -
sce w ko lej nych la tach ule gły wzgl´d ne mu uspo ko je niu. Na krót ki okres
osła bło te˝ za in te re so wa nie Pol skà na Za cho dzie. Po wró ci ło ono jed nak
ze zdwo jo nà si łà w dru giej po ło wie de ka dy, w zwiàz ku z tra gicz nà sy tu -
acjà go spo dar czà Pol ski oraz po gor sze niem na stro jów spo łecz nych w kra -
ju, na co zna czà co wpły wa ły sank cje go spo dar cze Sta nów Zjed no czo -
nych. Za sto so wa ne w nie dłu gim cza sie po wpro wa dze niu w Pol sce sta nu
wo jen ne go sank cje kie ro wa ne by ły prze ciw ko ko mu ni stycz nym wła dzom
PRL, w prak ty ce jed nak go dzi ły w po grà ̋ o nà w gł´ bo kim kry zy sie go -
spo dar k´ oraz w pol skie spo łe czeƒ stwo. 

Prze ła ma nie izo la cji PRL na are nie mi´ dzy na ro do wej zbie gło si´ z po -
pra wà sto sun ków po li tycz nych mi´ dzy Wscho dem i Za cho dem oraz
norma li za cjà kon tak tów go spo dar czych mi´ dzy EWG i RWPG. Na
posie dze niach Par la men tu Eu ro pej skie go oraz Ra dy Wspól not 24 paê -
dzier ni ka 1985 r. oraz 27 paê dzier ni ka 1986 r. Wspól no ty uzgod ni ły osta -
tecz nie ce le swo jej dal szej po li ty ki wo bec paƒstw so cja li stycz nych.
Współ pra ca EWG i RWPG mia ła si´ od by waç rów no le gle z za cie Ênia -
niem sto sun ków po li tycz nych i go spo dar czych Wspól not z po szcze gól -
ny mi paƒ stwa mi obo zu so cja li stycz ne go.15 Ko mi sarz Wil ly de Cler cq za -
pro po no wał, aby współ pra ca go spo dar cza z paƒ stwa mi so cja li stycz ny mi
opie ra ła si´ na za sa dzie dy fe ren cja cji i by ła do sto so wy wa na do mo˝ li wo -
Êci po szcze gól nych kra jów. 11 grud nia 1986 r. Par la ment Eu ro pej ski opo -
wie dział si´ za zre wi do wa niem do tych cza so wych sto sun ków z PRL i za -
pro po no wał otwar cie ne go cja cji w spra wie sze ro kie go po ro zu mie nia
do ty czà ce go wza jem nej współ pra cy i to nie tyl ko w wy mia rze go spo dar -
czym.16 W lu tym 1987 r. Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki znio sły ostat nie
sank cje go spo dar cze na ło ̋ o ne w 1981 r. na PRL.

Pol skie wła dze od po wie dzia ły po zy tyw nie na pro po zy cje za cie Ênie nia
współ pra cy ze Wspól no ta mi Eu ro pej ski mi. Z po wo dów po li tycz nych jed -
nak od no szo no si´ do nich po czàt ko wo z pew nym dy stan sem. Uwa run -
ko wa nia na tu ry po li tycz nej, ide olo gicz nej, by ły na dal po wa˝ nà prze szko -
dà dla peł nej nor ma li za cji sto sun ków PRL z paƒ stwa mi za chod ni mi.
Po wÊcià gli woÊç t´ trud no by ło jed nak za cho wy waç w nie skoƒ czo noÊç wła -
dzom PRL z po wo du na ra sta jà cych pro ble mów go spo dar czych. Pod czas
roz mów przed sta wi cie li PRL i EWG, któ re od by ły si´ we wrze Êniu 1987 r.,
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15 Zob.: J.Ma slen, The Eu ro pe an Com mu ni ty’s re la tions with the sta te -tra ding co -
un tries of Eu ro pe 1984–1986, w: „Year bo ok of Eu ro pe an Law” 1986, ed. F.G. Ja cobs,
Oxford 1987, s. 339 i nast.

16 „Agen ce Eu ro pe”, 13.12.1986.



stro na pol ska za pro po no wa ła za war cie ze Wspól no ta mi ukła du do ty czà -
ce go sze ro kiej współ pra cy go spo dar czej.17 Ze zmie nia jà cym si´ po dej -
Êciem władz PRL do współ pra cy z Za cho dem, zwłasz cza w wy mia rze go -
spo dar czym, zgod ny był przy go to wa ny w 1986 r. rzà do wy do ku ment
stra te gicz ny – Na ro do wy Plan Spo łecz no -Go spo dar czy na la ta 1986–
1990.18 Współ pra c´ go spo dar czà z Za cho dem miał ko or dy no waç no wo
po wo ła ny w paê dzier ni ku 1987 r. urzàd Mi ni stra Współ pra cy Go spo dar -
czej z Za gra ni cà (Dz.U. Nr 33/1987, poz. 176). Go to woÊç Pol ski do za -
war cia po ro zu mie nia z EWG, sy gna li zo wa na wy raê nie przez wła dze PRL
w 1987 r., zo sta ła przy j´ ta z pew nà re zer wà przez cz´Êç gre miów kie -
row ni czych Wspól not Eu ro pej skich. Po czàt ko wo EWG skłon na by ły za -
pro po no waç Pol sce zwy kłà umo w´ han dlo wà do ty czà cà wy mia ny ar ty -
ku łów rol nych i prze my sło wych. Ostro˝ noÊç nie któ rych przed sta wi cie li
EWG wy ni ka ła z obaw, ˝e wpro wa dza ne w Pol sce zmia ny, zwłasz cza re -
for my ryn ko we, mo gà mieç je dy nie cha rak ter ko sme tycz ny.19

Tym cza sem sy tu acja eko no micz na Pol ski dra ma tycz nie si´ po gar sza -
ła: „go spo dar ka by ła w sta nie ru iny – pu ste pół ki w skle pach, sza le jà -
ca in fla cja, cał ko wi ta dez or ga ni za cja fi nan sów pu blicz nych i ka ta stro -
fal ne za dłu ̋ e nie ze wn´trz ne”.20 Wi´k szoÊç pol skich przed si´ biorstw
w tam tym cza sie na sta wio na by ła przede wszyst kim na współ pra c´ z od -
bior ca mi to wa rów z paƒstw so cja li stycz nych. Kry zys go spo dar czy w ob -
r´ bie RWPG, a tak ̋ e stop nio wy roz pad blo ku wschod nie go, do pro wa dzi -
ły pod ko niec lat 80. XX wie ku do dra ma tycz ne go po gor sze nia si´ sy tu acji
pol skich firm i w kon se kwen cji do upad ku wie lu z nich. Wła dze PRL
zda wa ły so bie spra w´ z bez na dziej no Êci ów cze snej sy tu acji. By ły Êwia -
do me, ˝e ko niecz ne jest do ko na nie da le ko idà cych zmian w ustro ju oraz
po li ty ce go spo dar czej paƒ stwa. Wi´k szoÊç kie row nic twa rzà dzà cej na -
dal nie po dziel nie Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej zda wa ła so -
bie spra w´, ˝e wszel kie pró by na pra wia nia sys te mu so cja li stycz ne go sà
bez ce lo we i wraz z upły wa jà cym cza sem je dy nie po gar sza jà sy tu acj´ go -
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17 Zob.: A. Pod ra za, Sto sun ki po li tycz ne i go spo dar cze, s. 166.
18 Prze wi dy wał on dà ̋ e nie do „nor ma li za cji sto sun ków na za sa dach rów no upraw -

nie nia i wza jem nych ko rzy Êci [...] in ten sy fi ko wa nia przed si´ wzi´ç han dlo wych i prze -
my sło wych zmie rza jà cych do opar cia współ pra cy na za sa dach kon trak tów i po ro zumieƒ
wie lo let nich” oraz „ak ty wi zo wa nie sto sun ków z fir ma mi [...] w wy ni ku wpro wa dze nia
prze pi sów praw nych umo˝ li wia jà cych two rze nie na te re nie PRL przedsi´ biorstw mie -
sza nych z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne go” (Dz.U., Nr 45/1986, poz. 224).

19 Por.: Pol ska: Re for ma, Do sto so wa nie i Wzrost (Ra port Głów ny Ban ku Âwia to we -
go), War sza wa: In ter press 1988, s. 4–17.

20 D.K.Ro sa ti, Pol ska dro ga do ryn ku, War sza wa: Pol skie Wyd. Eko nom. 1998, s.15.



spo dar czà i spo łecz nà paƒ stwa.21 Po trzeb ne by ły ra dy kal ne po su ni´ cia
re for ma tor skie, a nie zmia ny o cha rak te rze ko sme tycz nym. Je dy nà szan -
sà dla prze ̋ y wa jà cej gł´ bo ki kry zys go spo dar ki PRL -owskiej by ła jej grun -
tow na prze bu do wa, odej Êcie od sys te mu go spo dar ki cen tral nie ste ro wa -
nej i opar cie jej na zdro wych za sa dach wol no ryn ko wych. Klu czo we
zna cze nie dla po dej mo wa nych wów czas w PRL re form go spo dar czych
mia ło za cie Ênia nie współ pra cy z roz wi ni´ ty mi paƒ stwa mi Za cho du.22

Roz po cz´ cie re for my ustro ju go spo dar cze go PRL, paƒ stwa, któ re od
bli sko pół wie ku by ło paƒ stwem to ta li tar nym, cał ko wi cie pod po rzàd ko -
wa nym Zwiàz ko wi Ra dziec kie mu, mu sia ło za cze kaç na od po wied ni kli -
mat po li tycz ny. Po ja wił si´ on wraz z po pra wà sto sun ków mi´ dzy Wscho -
dem i Za cho dem, do któ rej do szło pod ko niec lat 80. na fa li pie rie stroj ki
Gor ba czo wa. 25 czerw ca 1988 r. pod pi sa no w Luk sem bur gu Wspól nà
De kla ra cj´, któ ra za koƒ czy ła to czo ne od dłu˝ sze go cza su ne go cja cje do -
ty czà ce współ pra cy mi´ dzy EWG i RWP G23. By ło to po ro zu mie nie o do -
nio słym zna cze niu po li tycz nym. De kla ra cja luk sem bur ska przy nio sła za -
sad ni czy zwrot w do tych cza so wych sto sun kach kon ku ru jà cych ze so bà
wiel kich or ga ni za cji go spo dar czych, któ re re pre zen to wa ły od mien ne sys -
te my po li tycz ne i eko no micz ne. Usta no wi ła ona ofi cjal ne sto sun ki EWG
z RWPG. We dług ów cze sne go prze wod ni czà ce go Ko mi sji Wspól not Eu -
ro pej skich, Ja cqu es’a De lors’a, po ro zu mie nie z Luk sem bur ga koƒ czy ło
spe cy ficz ny roz dział w po wo jen nej hi sto rii Eu ro py, w któ rym sto sun ki
mi´ dzy paƒ stwa mi za chod ni mi a ich sà sia da mi ze Êrod ko wej i wschod -
niej cz´ Êci Sta re go Kon ty nen tu w prak ty ce nie ist nia ły. Pod pi su jàc po -
ro zu mie nie, przed sta wi cie le RWPG uzna li osta tecz nie Wspól no ty Eu -
ro pej skie za rów no pod wzgl´ dem te ry to rial nym, jak i po sia da nych przez
nie kom pe ten cji. 

Pod pi sa nie po ro zu mie nia mi´ dzy RWPG i EWG przy wi ta no z wiel -
ki mi na dzie ja mi we wszyst kich paƒ stwach so cja li stycz nych. Nie ure gu -
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21 Zob.: L.Bal ce ro wicz, Wol noÊç i roz wój. Eko no mia wol ne go ryn ku, Kra ków: „Znak”
1995, s.381–385, zob. te˝: P.J.H.Schröder, Roz sze rze nie na Wschód – no we wy zwa nie
w: Eko no micz ne aspek ty in te gra cji eu ro pej skiej, red. J.D.Han sen, Kra ków: Ofi cy na Eko -
no micz na 2003, s. 227.

22 Zob.: Po li ty ka go spo dar cza, red. B.Wi niar ski, War sza wa: Wy daw nic two Na uko we
PWN 2001.

23 Ze stro ny wspól no to wej de kla ra cj´ pod pi sa li: mi ni ster spraw za gra nicz nych Re pu -
bli ki Fe de ral nej Nie miec Hans Die trich Gen scher oraz ko mi sarz EWG ds. sto sun ków
ze wn´trz nych Wil ly de Cler cq, a w imie niu RWPG: pierw szy wi ce pre mier Cze cho sło -
wac kiej Re pu bli ki So cja li stycz nej Ru dolf Roh li czek, ja ko prze wod ni czà cy Ko mi te tu Wy -
ko naw cze go RWPG, oraz se kre tarz RWPG Wia cze sław Sy czow. 



lo wa ne sto sun ki mi´ dzy wy mie nio ny mi or ga ni za cja mi go spo dar czy mi by -
ły naj wi´k szà prze szko dà w roz wi ja niu har mo nij nej, mo gà cej przy no siç
wza jem ne ko rzy Êci współ pra cy. 20 wrze Ênia 1988 r. PRL usta no wi ła ofi -
cjal ne sto sun ki dy plo ma tycz ne z EWG.24 W grud niu 1988 r. Ko mi sja
Wspól not zwró ci ła si´ do Ra dy o zgo d´ na roz po cz´ cie ne go cja cji do ty -
czà cych na wià za nia Êci Êlej szej współ pra cy go spo dar czej z Pol skà. Ko mi -
sja opo wie dzia ła si´ wte dy za ogra ni czo nym po ro zu mie niem han dlo wym
(za kła da jà cym je dy nie wza jem nà li be ra li za cj´ han dlu).25 Po nie speł na
dwóch mie sià cach, w lu tym 1989 r., Ra da wy ra zi ła zgo d´ na pro po zy -
cj´ Ko mi sji, upo wa˝ nia jàc jà do ofi cjal ne go roz po cz´ cia ne go cja cji
w spra wie ukła du do ty czà ce go han dlu oraz współ pra cy go spo dar czej
z PRL.

3. Umo wa w spra wie współ pra cy han dlo wej 
i go spo dar czej PRL z EWG

20 lu te go 1989 r. Ra da Wspól not Eu ro pej skich po bli sko trzech mie -
sià cach kon sul ta cji upo wa˝ ni ła Ko mi sj´ do ofi cjal ne go roz po cz´ cia ne -
go cja cji z Pol skà Rze czà po spo li tà Lu do wà w spra wie po ro zu mie nia do -
ty czà ce go han dlu oraz współ pra cy go spo dar czej. Ko mi sja, jak ju˝
wspo mnia no, nie by ła po czàt ko wo za do wo lo na z tem pa oraz ska li wpro -
wa dza nych w Pol sce re form po li tycz nych i go spo dar czych. Jesz cze na
rok przed pod pi sa niem po ro zu mie nia, jej urz´d ni cy ob sta wa li za za war -
ciem z PRL je dy nie ogra ni czo ne go po ro zu mie nia han dlo we go. Zu peł nie
ina czej wy glà da ła pod pi sa na ju˝ umo wa han dlo wo -go spo dar cza EWG
z rzà dem W´ gier (26 wrze Ênia 1988 r.), b´ dà ca pierw szym sze ro kim po -
ro zu mie niem go spo dar czym za war tym przez Wspól no ty z paƒ stwem so -
cja li stycz nym. Sta ła si´ ona po ro zu mie niem mo de lo wym, wzor cem dla
póê niej szych umów te go ty pu za wie ra nych z po zo sta ły mi paƒ stwa mi obo -
zu so cja li stycz ne go, w tym tak ̋ e z PRL. Przed sta wi cie le Wspól not doÊç
dłu go nie chcie li si´ zgo dziç, aby umo wa, któ rà za mie rza no za wrzeç
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24 Zob.: K.Po po wicz, Hi sto ria in te gra cji eu ro pej skiej, War sza wa: SGH 2006, s. 284.
25 Zob.: „Bul le tin of the Eu ro pe an Com mu ni ties” no. 12/1988, pkt 2.2.35. Ko mi sja

Wspól not pod czas ne go cja cji z paƒ stwa mi człon kow ski mi RWPG trzy ma ła si´ za sa dy in -
dy wi du al ne go po dej Êcia do ka˝ de go z tych paƒstw. Naj szer sze po ro zu mie nie wy ne go cjo -
wa no z W´ gra mi, któ rych re for my ryn ko we zo sta ły wów czas naj wy ̋ ej oce nio ne przez
urz´d ni ków wspól no to wych. Nie któ rzy przed sta wi cie le Wspól not by li wów czas prze ciw -
ni za wie ra niu po dob ne go po ro zu mie nia z Pol skà, zob.: Z.M.Do li wa -Kle pac ki, Wspól no -
ty Eu ro pej skie. Ana li za oraz wy bra ne do ku men ty, Bia ły stok: Te mi da II 1993, s. 119.



z PRL mia ła po dob ny za kres do umo wy w´ gier skiej. Pro ces de mo kra ty -
za cji kra ju, a tak ̋ e wpro wa dza ne re for my go spo dar cze spra wi ły jed nak,
˝e wàt pli wo Êci urz´d ni ków Ko mi sji szyb ko prze sta ły byç za sad ne. 

Prze ło mo wym ro kiem dla trans for ma cji po li tycz nej i go spo dar czej Pol -
ski oka zał si´ rok 1989, w któ rym prze pro wa dzo ne zo sta ły wol ne wy bo ry.
Sze fo wie dy plo ma cji paƒstw człon kow skich Wspól not, przy glà da jàc si´ roz -
wo jo wi wy pad ków w Pol sce, za de cy do wa li o roz sze rze niu przy go to wy wa -
nej umo wy han dlo wo -go spo dar czej. Ko mi sja Wspól not w po ro zu mie niu
z Ra dà do łà czy ła do pro jek tu po ro zu mie nia dwa wa˝ ne usta le nia. Pierw -
sze okre Êla ło osta tecz nà da t´ znie sie nia ogra ni czeƒ ilo Êcio wych pol skie go
im por tu, dru gie na to miast roz sze rza ło za kres współ pra cy han dlo wej do ty -
czà cej ar ty ku łów rol nych. Spra wa do st´ pu pol skich pro duk tów rol nych do
ryn ku wspól no to we go by ła naj trud niej szym za gad nie niem ne go cja cyj -
nym.26 W ma ju 1989 r. przed sta wi cie le Ko mi sji od wie dzi li Pol sk´, aby na
miej scu za po znaç si´ z funk cjo no wa niem pol skie go ryn ku rol ne go. W efek -
cie tej wi zy ty spo rzà dzi li li st´ dzie si´ ciu ar ty ku łów rol nych z Pol ski, któ re
mo gły byç swo bod nie eks por to wa ne do paƒstw człon kow skich EWG.27 Bio -
ràc pod uwa g´ fakt, ˝e w ob r´ bie EWG wspól ny ry nek ar ty ku łów rol nych
funk cjo no wał wów czas z du ̋ y mi trud no Êcia mi, do pusz cze nie pol skich pro -
duk tów by ło wy raê nym ge stem Wspól not wo bec Pol ski oraz za ch´ tà do kon -
ty nu owa nia re form go spo dar czych. 

Oprócz in ten sy fi ka cji wy mia ny han dlo wej rów nie wa˝ ne dla Wspól -
not Eu ro pej skich by ło fi nan so we wspar cie pro ce su pol skiej trans for ma -
cji ustro jo wej. Nie mo˝ na za po mi naç, ˝e za rów no Pol ska, jak i po zo sta -
łe paƒ stwa obo zu so cja li stycz ne go znaj do wa ły si´ cià gle pod sil nym
wpły wem Zwiàz ku Ra dziec kie go.28 Po prze pro wa dze niu wol nych wy bo -
rów w czerw cu 1989 r.29, Pol ska otwo rzy ła w Bruk se li przed sta wi ciel -
stwo dy plo ma tycz ne przy Wspól no tach Eu ro pej skich (li piec 1989 r.).
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26 Zob.: A.Pod ra za, Sto sun ki po li tycz ne i go spo dar cze, s. 168.
27 Cho dzi ło o:by dło opa so we, owce, ko nie, mi´ so koƒ skie, be kon oraz nie któ re ga tun -

ki owo ców.
28 Âwiad czy o tym choç by fakt, ˝e ostat nie od dzia ły Ar mii Ra dziec kiej wy co fa ły si´

z Pol ski do pie ro 16 wrze Ênia 1993 r.
29 Wy bo ry par la men tar ne, prze pro wa dzo ne 4 i 18 czerw ca 1989 r., by ły cz´ Êcio wo

wol ny mi wy bo ra mi. By ły one efek tem po ro zu mie nia koƒ czà ce go ob ra dy Okrà głe go Sto -
łu (5.IV.1989 r.). W ich wy ni ku wy ło nio ny zo stał tzw. sejm kon trak to wy. Jak usta lo no,
wy bo ry do Se na tu mia ły byç cał ko wi cie wol ne i de mo kra tycz ne. W Sej mie na to miast
tyl ko 35% miejsc (161 man da tów) mo gło byç ob sa dzo nych w wol nych wy bo rach, resz -
ta zo sta ła za gwa ran to wa na dla kan dy da tów z PZPR i jej par tii so jusz ni czych (Zjed no -
czo ne Stron nic two Lu do we, Stron nic two De mo kra tycz ne) oraz to le ro wa nych przez
władze ko mu ni stycz ne stron nictw ka to lic kich (Sto wa rzy sze nie PAX, Unia Chrze Êci jaƒ -
sko-Spo łecz na, Pol ski Zwià zek Ka to lic ko−Spo łecz ny).



Pierw szym am ba sa do rem Pol ski przy Wspól no tach zo stał Jan Ku ła kow -
ski. Ne go cja cje w spra wie umo wy han dlo wo -go spo dar czej z EWG szyb -
ko do bie gły koƒ ca. 19 wrze Ênia 1989 r. pod pi sa no w War sza wie dłu go
ocze ki wa nà, klu czo wà dla prze mian go spo dar czych w Pol sce –Umo w´
mi´ dzy Pol skà Rze czà po spo li tà Lu do wà i Eu ro pej skà Wspól no tà Go spo -
dar czà w spra wie han dlu oraz współ pra cy han dlo wej i go spo dar czej.

3.1. Cha rak te ry sty ka i ce le umo wy

W ty tu le umo wy z 19 wrze Ênia 1989 r. po ja wia jà si´ sło wa „han del”
oraz „współ pra ca han dlo wa”, od dzie lo ne od „współ pra cy go spo dar czej”.30

Za pis ta ki miał od po wia daç ów cze sne mu za kre so wi kom pe ten cji EWG do
re pre zen to wa nia paƒstw człon kow skich Wspól no ty na fo rum mi´ dzy na -
ro do wym. EWG po sia da ła wów czas upraw nie nia do pro wa dze nia po li ty ki
han dlo wej w imie niu po szcze gól nych paƒstw człon kow skich Wspól not Eu -
ro pej skich, lecz nie mia ła ich w od nie sie niu do in nych dzie dzin wcho dzà -
cych w za kres sze ro ko ro zu mia nej współ pra cy go spo dar czej. Dzie dzi ny te
po zo sta wa ły w ge stii po szcze gól nych człon ków Wspól not Eu ro pej skich.
Wobec po wy˝ sze go, w do ku men cie trze ba by ło od dzie liç współ pra c´ han -
dlo wà od współ pra cy go spo dar czej. Umo wa skła da ła si´ z Pre am bu ły oraz
czte rech roz dzia łów: I. Han del i współ pra ca han dlo wa, II. Współ pra ca go -
spo dar cza, III. Ko mi sja Mie sza na, IV. Prze pi sy ogól ne i koƒ co we.

W Pre am bu le do ku men tu wy eks po no wa ny zo stał za sad ni czy cel po ro -
zu mie nia, któ rym by ło stwo rze nie ko rzyst nych wa run ków dla „har mo nij -
ne go roz wo ju i dy wer sy fi ka cji ob ro tów han dlo wych, jak rów nie˝ pro mo -
cji współ pra cy han dlo wej i go spo dar czej na za sa dach rów no Êci,
nie dy skry mi na cji, dwu stron nych ko rzy Êci i wza jem no Êci”.31 Stro nie pol -
skiej za le ̋ a ło przede wszyst kim na prze zwy ci´ ̋ e niu trud no Êci oraz li kwi -
da cji ba rier, któ re do tej po ry nie ko rzyst nie wpły wa ły na bi lans współ pra -
cy han dlo wej z EWG. W do ku men cie za pi sa no, ˝e na le ̋ y nadaç no wy
im puls sto sun kom han dlo wym mi´ dzy Pol skà i Wspól no ta mi. Dla pod kre -
Êle nia mi´ dzy na ro do wej po zy cji Pol ski, a tak ̋ e li czàc na wy ko rzy sta nie
przez Pol sk´ po mo cy fi nan so wej z Za cho du, w Pre am bu le do ku men tu
wska za no na sta tus PRL w Mi´ dzy na ro do wym Fun du szu Wa lu to wym
i Ban ku Âwia to wym.32 Oprócz ce lu głów ne go, w Umo wie wy mie nio no sze -
reg wa˝ nych ce lów szcze gó ło wych: 1. znie sie nie w cià gu pi´ ciu lat dys kry -
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30 Dz.U. Nr 38/1990, poz. 214.
31 Dz.U. Nr 38/1990, poz. 214.
32 Zob.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze Wspól no ta mi, s.7; Dz.U. Nr

38/1990, poz. 214.



mi na cji pol skich to wa rów na ryn kach paƒstw człon kow skich EWG (kwe -
stia ogra ni czeƒ ilo Êcio wych), 2. stwo rze nie wa run ków uła twia jà cych wy -
mia n´ han dlo wà z paƒ stwa mi EWG (m.in. po przez wy mia n´ in for ma cji,
dzia ła nia pro mo cyj ne oraz wpro wa dze nie no wych re gu la cji praw nych
wspie ra jà cych roz wój tej wy mia ny), 3. sys te ma tycz nà współ pra c´ w pod -
sta wo wych dzie dzi nach (m.in. na uko wo -tech nicz nej oraz kształ ce nia wy -
so ko wy kwa li fi ko wa nych kadr dla go spo dar ki), 4. wspie ra nie wol no ryn ko -
wych prze kształ ceƒ pol skiej go spo dar ki oraz jej do sto so wa nie do
praw no -or ga ni za cyj nych stan dar dów obo wià zu jà cych w EWG (istot ne
zwłasz cza w per spek ty wie utwo rze nia Jed no li te go Ryn ku Eu ro pej skie go).33

3.2. Współ pra ca han dlo wa

Umo wa zo bo wià zy wa ła stro ny po ro zu mie nia do wza jem ne go przy -
zna nia w wy mia nie han dlo wej klau zu li naj wy˝ sze go uprzy wi le jo wa nia,
zgod nie z za sa da mi Ukła du Ogól ne go w Spra wie Ta ryf Cel nych i Han -
dlu GATT oraz Pro to ko łu przy stà pie nia Pol ski do GATT.34 Kwe stià za -
sad ni czej wa gi by ła eli mi na cja dys kry mi na cyj nych ogra ni czeƒ ilo Êcio -
wych to wa rów eks por to wa nych z Pol ski do paƒstw EWG. W cza sie
ne go cjo wa nia Umo wy, Stro na pol ska sta ra ła si´ o znie sie nie tych ogra -
ni czeƒ, w osta tecz no Êci o okre Êle nie har mo no gra mu ich eli mi na cji.
Przed sta wi cie le Wspól not za ak cep to wa li to dru gie roz wià za nie. Po ro zu -
mie nie prze wi dy wa ło znie sie nie ogra ni czeƒ ilo Êcio wych w han dlu z paƒ -
stwa mi człon kow ski mi EWG w trzech eta pach, w prze cià gu pi´ ciu lat.35
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33 Zob.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze Wspól no ta mi, s. 7. Umo wa we -
szła w ˝y cie 1 grud nia 1989 r. 

34 „Uma wia jà ce si´ stro ny po twier dza jà zo bo wià za nie wza jem ne go przy zna nia so -
bie klau zu li naj wy˝ sze go uprzy wi le jo wa nia zgod nie z Ukła dem Ogól nym w Spra wie
Ta ryf Cel nych i Han dlu (GATT) oraz Pro to ko łem przy stà pie nia Pol ski do GATT” (Umo -
wa PRL – EWG, rozdz. I, art. 2).

35„Wspól no ta – za pi sa no w do ku men cie – ka˝ de go ro ku, po czàw szy od 1990 r., b´ -
dzie usta laç kon tyn gen ty im por to we dla pro duk tów pod le ga jà cych ogra ni cze niom ilo -
Êcio wym [...] b´ dzie kon tyn gen ty te re gu lar nie pod wy˝ szaç, ma jàc na ce lu ich cał ko wi -
tà eli mi na cj´ naj póê niej do 31 grud nia 1994 r.” (Umo wa PRL – EWG, rozdz. I, art. 19).
Pro to kół przy stà pie nia Pol ski do GATT był do ku men tem nie ko rzyst nym, da wał bo wiem
mo˝ li woÊç za sto so wa nia wo bec Pol ski tyl ko po su ni´ç ochron nych (to wa ry im por to wa -
ne z PRL), co kłó ci ło si´ z klau zu là naj wy˝ sze go uprzy wi le jo wa nia za war tà w Umo wie
z dn. 19 wrze Ênia 1989 r. Ar ty kuł 19 Ukła du Ogól ne go w Spra wie Ta ryf Cel nych i Han -
dlu (GATT) do pusz czał ta kie ogra ni cze nia im por to we, ale mu sia ły byç za sto so wa ne wo -
bec wszyst kich kra jów eks por tu jà cych do EWG; zob.: J.Wie czo rek, Do st´p pol skie go eks -
portu do EWG w Êwie tle klau zul ochron nych, War sza wa: In sty tut Ko niunk tur i Cen
Handlu Za gra nicz ne go 1989.



Pierw szy etap (pierw szy rok obo wià zy wa nia umo wy) obej mo wał li -
kwi da cj´ ogra ni czeƒ im por to wych to wa rów z Pol ski uj´ tych w Za łàcz -
ni ku nr 1 do umo wy, za wie ra jà cym li st´ ok. 580 to wa rów (Rozdz. I,
art. 7). Po rów na nie spi su to wa rów Za łàcz ni ka nr 1 z li stà to wa rów eks -
por to wa nych w tam tym cza sie przez Pol sk´ do paƒstw człon kow skich
EWG po ka zu je, ˝e za łàcz nik obej mo wał w wi´k szo Êci do bra, któ re nie
by ły przed mio tem pol skie go eks por tu do wska za nych paƒstw.36 Li kwi -
da cja ogra ni czeƒ ilo Êcio wych w po czàt ko wym okre sie obo wià zy wa nia po -
ro zu mie nia mia ła wi´c cha rak ter czy sto pro pa gan do wy. Dru gi etap (do
koƒ ca 1992 r.) obej mo wał li kwi da cj´ ogra ni czeƒ ilo Êcio wych to wa rów
wy szcze gól nio nych w Za łàcz ni ku nr 2, za wie ra jà cym ok. 460 po zy cji
(rozdz. I, art. 8). Uzgod nio no, ˝e li sta Za łàcz ni ka nr 2 mo ̋ e byç mo -
dy fi ko wa na przez cia ło prze wi dzia ne w po ro zu mie niu, tj. Ko mi sj´ Mie -
sza nà. Eli mi na cja ogra ni czeƒ ilo Êcio wych na tym eta pie po le ga ła na
usta le niu kon tyn gen tów im por to wych na po szcze gól ne to wa ry.37 Trze -
ci etap zno sze nia ogra ni czeƒ ilo Êcio wych w wy mia nie han dlo wej mi´ -
dzy Pol skà i EWG (do koƒ ca 1994 r.) do ty czył naj wi´k szej licz by to wa -
rów wy szcze gól nio nych w Za łàcz ni ku nr 3, za wie ra jà cym ok. 620 po zy cji
(Rozdz. I, art. 9). EWG zo bo wià za ła si´ znieÊç ogra ni cze nia im por to -
we na wy mie nio ne to wa ry z pew ny mi wy jàt ka mi, któ re okre Êliç mia ła
Ko mi sja Mie sza na w ostat nim ro ku przed cał ko wi tym znie sie niem tych
ogra ni czeƒ. Na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e Umo wa z EWG nie li kwi do wa ła ogra -
ni czeƒ wy ni ka jà cych z wcze Êniej szych po ro zu mieƒ han dlo wych.38 Wy -
mie nio ne ogra ni cze nia by ły dla Pol ski naj wi´k szym pro ble mem i w prak -
ty ce za my ka ły dro g´ pol skim to wa rom na ryn ki paƒstw człon kow skich
EWG. 

Kwe stià szcze gól nej wa gi w umo wie by ła spra wa han dlu ar ty ku -
łami rol ny mi. Po trud nych dla Stro ny pol skiej ne go cja cjach, przed sta -
wi cie le Wspól not zgo dzi li si´ udzie liç Pol sce kon ce sji w po sta ci ob ni ̋ e -
nia ceł lub opła ty wy rów naw czej na dzie si´ç ar ty ku łów rol nych
wy szcze gól nio nych w Za łàcz ni ku nr 4 (Rozdz. I, art. 12, re duk cj´ ceł
lub opłat prze wi dzia no ju˝ od 1 stycz nia 1990 r.). Jed no cze Ênie stro na
pol ska przy zna ła EWG ana lo gicz ne ulgi cel ne w do st´ pie do swo je go
ryn ku. Cho dzi ło o 12 ar ty ku łów rol nych, któ rych li st´ za wie rał Za łàcz -
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36 Zob.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, J.Wie czo rek, Prze szko dy po za ta ry fo we w do st´ -
pie pol skich to wa rów do ryn ków roz wi ni´ tych kra jów ka pi ta li stycz nych w Êwie tle ba -
daƒ an kie to wych, War sza wa: In sty tut Ko niunk tur i Cen Han dlu za gra nicz ne go 1989,
s. 49.

37 Zob.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze Wspól no ta mi, s. 11.
38 Do ty czy ły one ar ty ku łów tek styl nych, sta li, by dła opa so we go oraz ar ty ku łów rol nych

(Rozdz. I, art. 3, 4 i 12).
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nik nr 5.39 Usta le nia do ty czà ce han dlu ar ty ku ła mi rol ny mi z EWG prze -
wi dy wa ły mo˝ li woÊç do dat ko wych uzgod nieƒ w trak cie re ali za cji po ro -
zu mie nia, w ra mach dzia łaƒ po dej mo wa nych przez Ko mi sj´ Mie sza nà.40

Re asu mu jàc po sta no wie nia umo wy do ty czà ce spraw han dlo wych, na -
le ̋ y stwier dziç, ˝e po ro zu mie nie da wa ło Pol sce za sad ni czo dwie kon -
kret ne ko rzy Êci –przej rzy sty har mo no gram stop nio we go zno sze nia dys -
kry mi na cyj nych ogra ni czeƒ ilo Êcio wych w pol skim eks por cie do kra jów
EWG (ogra ni czo nej licz by to wa rów!) oraz otwar cie ryn ku EWG dla dzie -
si´ ciu pol skich ar ty ku łów rol nych z li sty Za łàcz ni ka nr 4.

3.3. Za kres i for my współ pra cy go spo dar czej

Na płasz czyê nie go spo dar czej umo wa z EWG za kła da ła współ pra c´
„na mo˝ li wie naj szer szych pod sta wach, we wszyst kich dzie dzi nach sta -
no wià cych przed miot wspól ne go za in te re so wa nia” (Rozdz. II, art. 18,
pkt 1). Cho dzi ło przede wszyst kim o wzmoc nie nie do tych cza so wych wi´ -
zi go spo dar czych, a tak ̋ e o zwià za ny z roz wo jem go spo dar czym wzrost
po zio mu ˝y cia spo łe czeƒ stwa, po st´p na uko wy i tech nicz ny, po pra w´
współ pra cy mi´ dzy jed nost ka mi go spo dar czy mi (z po ło ̋ e niem szcze gól -
ne go na ci sku na two rze nie przed si´ biorstw mie sza nych i roz wi ja nie ko -
ope ra cji prze my sło wej), wspar cie re struk tu ry za cji pol skiej go spo dar ki
oraz wza jem ne otwar cie no wych êró deł za opa trze nia i no wych ryn ków
(rozdz. I, art. 18, pkt 1).

Jed nym z pod sta wo wych ce lów po ro zu mie nia by ło wspar cie przez
Wspól no ty Eu ro pej skie sys te mo wej re for my pol skiej go spo dar ki. Ów cze -
sny wi ce prze wod ni czà cy Ko mi sji Wspól not, Frans An dries sen, je den z sy -
gna ta riu szy umo wy, wy ra ził to kla row nie w wy wia dzie pra so wym: „Mu -
si dojÊç do stop nio wych prze kształ ceƒ zbli ̋ a jà cych Pol sk´ do go spo dar ki
ryn ko wej, peł nej wol no Êci przed si´ biorstw, nie skr´ po wa nej ni czym wy -
mia ny mi´ dzy na ro do wej, stwo rze nia nor mal ne go sys te mu ban ko we go
i kre dy to we go”.41 Sku tecz ne prze pro wa dze nie zmian, na któ re wska zy -
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39 By ły to m.in.: se ry ˝ół te, po ma raƒ cze, ka wa pa lo na, olej so jo wy, so ki, al ko ho le, od -
˝yw ki dla dzie ci i gli ce ry na, zob.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Sto sun ki Pol ski ze Wspól -
no ta mi, s. 14.

40 „Uwzgl´d nia jàc zna cze nie han dlu to wa ra mi rol ny mi [...] stro ny roz pa try waç b´ -
dà w ra mach Ko mi sji Mie sza nej okre Êlo nej w art. 20 Umo wy mo˝ li woÊç udzie le nia so -
bie w opar ciu o art. 2 [zgod noÊç z GATT i Pro to ko łem przy stà pie nia Pol ski do GATT]
no wych kon ce sji dla po szcze gól nych pro duk tów na za sa dach wza jem no Êci i har mo nij -
no Êci” (Umo wa PRL -EWG, Rozdz. I, art. 12, pkt 2).

41 Do da tek do „Po li ty ki”: „Po li ty ka − Export − Im port” nr 21 (272), paê dzier nik 1989.
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wał An dries sen, nie by ło by mo˝ li we bez fi nan so wej i me ry to rycz nej po -
mo cy ze stro ny Wspól not Eu ro pej skich. W prze ci wieƒ stwie do spraw
han dlo wych, któ re w ca ło Êci pod le ga ły kom pe ten cjom EWG, kwe stie
szer sze, do ty czà ce ra mo wych roz wià zaƒ współ pra cy go spo dar czej, szcze -
gól nie zaÊ mo der ni za cji pol skiej go spo dar ki, mo gły byç po dej mo wa ne je -
dy nie przez rzà dy po szcze gól nych paƒstw człon kow skich EWG. Za rów -
no Wspól no ta, jak i two rzà ce jà paƒ stwa, by ły ˝y wot nie za in te re so wa ne
wspie ra niem re struk tu ry za cji pol skiej go spo dar ki, m.in. po przez za cie -
Ênia nie współ pra cy mi´ dzy przed si´ bior stwa mi, re ali zo wa nie wspól nych
przed si´ wzi´ç ba daw czo -roz wo jo wych, do radz two tech nicz ne oraz wy -
mia n´ in for ma cji do ty czà cych funk cjo no wa nia go spo dar ki wol no ryn ko -
wej (Rozdz. II, art. 18, pkt 2). Przed si´ bior stwa z paƒstw człon kow skich
EWG li czy ły bez wàt pie nia na zdo by cie w przy szło Êci no we go, bar dzo
atrak cyj ne go ryn ku zby tu w Pol sce. 

Umo wa z EWG prze wi dy wa ła za cie Ênia nie współ pra cy go spo dar czej
w naj wa˝ niej szych, stra te gicz nych dzie dzi nach, ta kich jak: bu dow nic two,
ener ge ty ka, gór nic two, trans port, te le ko mu ni ka cja, ochro na Êro do wi ska,
prze mysł stocz nio wy, pe tro che micz ny i rol no -spo ̋ yw czy (Rozdz. II, art. 18,
pkt 2). W do ku men cie mó wi ło si´ o two rze niu sprzy ja jà cych wa run ków
współ pra cy w tych dzie dzi nach (art. 18, pkt 3). Po ro zu mie nie zo sta ło po -
my Êla ne w ta ki spo sób, aby w ni czym nie ogra ni czaç mo˝ li wo Êci dzia ła nia
po szcze gól nym paƒ stwom człon kow skim EWG. Współ pra ca han dlo wa i go -
spo dar cza mi´ dzy Pol skà i EWG mia ła si´ od by waç na płasz czyê nie kon -
tak tów władz pol skich za rów no z in sty tu cja mi Wspól not, jak i z rzà da mi
paƒstw człon kow skich EWG, „bez uszczerb ku dla obo wià zu jà cych w tym
za kre sie trak ta tów usta na wia jà cych Wspól no ty, Umo wa [...] jak te˝ ka˝ -
de z po dej mo wa nych w jej ra mach dzia łaƒ po zo sta wia jà cał ko wi cie nie -
na ru szo ne kom pe ten cje paƒstw człon kow skich Wspól not do po dej mo wa -
nia dzia łaƒ dwu stron nych w dzie dzi nie współ pra cy go spo dar czej z Pol skà
oraz, je Êli po wsta nie ta ka po trze ba, do za wie ra nia no wych umów o współ -
pra cy z Pol skà” (rozdz. II, art. 19). 

Wy ma ga jà ce za da nia re struk tu ry za cji oraz mo der ni za cji pol skiej go spo -
dar ki nie mo gły byç zre ali zo wa ne bez roz bu do wy sek to ra na uko wo -ba daw -
cze go, co pod kre Êlo no w umo wie z EWG. Paƒ stwa za chod nio eu ro pej skie
mia ły wiel kie do Êwiad cze nie w tej dzie dzi nie i mo gły wie le za ofe ro waç Pol -
sce. La ta 80. by ły okre sem dy na micz ne go roz wo ju Wspól no ty, do któ re go
w spo sób szcze gól ny przy czy nił si´ sek tor na uko wo -ba daw czy, re ali zu jà cy
ró˝ ne go ro dza ju pro gra my ba daw cze wy ko rzy sty wa ne na st´p nie przez prze -
mysł. Dzi´ ki te mu mo gły si´ szyb ko roz wi jaç no wo cze sne dzie dzi ny pro -
duk cji, m.in. prze mysł sa mo cho do wy i elek tro nicz ny. Po gł´ bi ło to jesz cze
bar dziej prze paÊç tech no lo gicz nà dzie là cà go spo dar ki paƒstw EWG od
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prze ̋ y wa jà cych za paÊç, za co fa nych tech nicz nie go spo da rek paƒstw so cja -
li stycz nych. Art. 18, pkt 2 umo wy wska zy wał na ko niecz noÊç pro mo wa nia
„ba daƒ na uko wych w wy bra nych dzie dzi nach, w któ rych uma wia jà ce si´
stro ny ju˝ współ pra cu jà lub mo gły by si´ za an ga ̋ o waç w przy szło Êci”,
z dal szym uÊci Êle niem, ˝e po win no si´ to do ko ny waç „w zgo dzie z wła -
sny mi prze pi sa mi i po li ty kà uma wia jà cych si´ stron, wspól nych przed -
si´ wzi´ç ba daw czo -roz wo jo wych, wy mia ny in for ma cji i kon tak tów mi´ -
dzy na ukow ca mi, in sty tu cja mi na uko wy mi, uczel nia mi i jed nost ka mi
go spo dar czy mi” (rozdz. II, art. 18, pkt 3). Dzia ła niom tym mia ła to wa rzy -
szyç współ pra ca do ty czà ca „kształ ce nia za wo do we go i kształ ce nia kadr
kie row ni czych” (rozdz. II, art. 18, pkt 2). Do nio słe zna cze nie mia ły tak -
˝e za war te w umo wie re gu la cje, umo˝ li wia jà ce włà cze nie si´ pol skich firm
oraz pla có wek na uko wych do pro gra mów ba daw czych re ali zo wa nych
w paƒ stwach człon kow skich EWG.

Umo wa han dlo wo -go spo dar cza z 1989 r. nie ure gu lo wa ła wie lu spraw
istot nych dla sto sun ków go spo dar czych Pol ski z EWG, np. two rze nia
przed si´ biorstw jo int ven tu res oraz współ pra cy fi nan so wej ze Wspól no -
ta mi, acz kol wiek przy go to wa ła od po wied ni grunt do przy szłych po ro -
zumieƒ tak ̋ e w tych dzie dzi nach.42 Eko no mi Êci spo dzie wa li si´, ˝e
w zwiàz ku z za war ciem umo wy zwi´k szy si´ w Pol sce licz ba po wsta jà -
cych spół ek z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne go. Dzia łal noÊç przed si´ -
biorstw jo int ven tu res na eta pie za cie Ênia nia współ pra cy go spo dar czej
z paƒ stwa mi za chod ni mi by ła dla Pol ski bar dzo wa˝ na „Two rze nie jo int
ven tu res i in ne go ro dza ju bez po Êred nie zwiàz ki z przed si´ bior stwa mi
za chod nio eu ro pej ski mi – jak uwa ̋ a El˝ bie ta Ka wec ka -Wy rzy kow ska –
[...] sprzy ja ło do sto so wa niu si´ pol skich part ne rów do wy mo gów wy ni -
ka jà cych z re ali za cji pro gra mu bu do wy jed no li te go ryn ku EWG”.43 Mi -
mo usil nych za bie gów stro ny pol skiej, umo wa nie za wie ra ła kon kret nych
usta leƒ do ty czà cych współ pra cy fi nan so wej Pol ski ze Wspól no ta mi. Ne -
go cja to rzy stro ny pol skiej li czy li po wa˝ nie na ta kie za pi sy, gdy˝ da wa ły
one gwa ran cj´ fi nan so we go wspar cia dla pol skich re form. Li czo no rów -
nie˝ na po moc EWG w roz mo wach z Klu bem Pa ry skim w spra wie re -
struk tu ry za cji pol skie go za dłu ̋ e nia za gra nicz ne go (w tym umo rze nia
cz´ Êci po ̋ y czek za cià gni´ tych przez wła dze PRL w la tach 70.), któ re
sta no wi ło jed nà z naj wi´k szych prze szkód dla trans for ma cji pol skiej go -
spo dar ki na po czàt ku lat 90. XX w. 

Umo wa PRL z EWG usta la ła, ˝e funk cj´ do rad czo -de cy zyj nà we
wszyst kich spra wach do ty czà cych współ pra cy han dlo wej i go spo dar czej
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42 Por.: E.Ka wec ka -Wy rzy kow ska, Zmia ny w do st´ pie do ryn ku EWG, s. 16–17.
43 Ibidem, s. 16.



b´ dzie peł niç Ko mi sja Mie sza na, zło ̋ o na z przed sta wi cie li obu stron po -
ro zu mie nia (Rozdz. III, art. 20, pkt 1a). Zgod nie z za pi sa mi umo wy, Ko -
mi sja mia ła si´ zbie raç raz w ro ku lub na spe cjal nych po sie dze niach,
kie dy wy ma ga ła te go sy tu acja (Rozdz. III, art. 20, pkt 1d). Jej za da niem
by ło czu wa nie nad pra wi dło wà re ali za cjà po sta no wieƒ po ro zu mie nia oraz
po szu ki wa nie roz wià zaƒ mo gà cych wspie raç wy mia n´ han dlo wà oraz
sze ro ko ro zu mia nà współ pra c´ go spo dar czà Pol ski z paƒ stwa mi człon -
kow ski mi EWG (Rozdz. III, art. 20, pkt 2a i 2b). Umo wa wy mie nia ła
szcze gó ło we za da nia Ko mi sji. Do ty czy ły one m.in. wy mia ny in for ma cji
o pla nach ma kro eko no micz nych Wspól no ty, przy go to wy wa nia oraz
przed kła da nia stro nom po ro zu mie nia za le ceƒ słu ̋ à cych roz strzy ga niu
kwe stii spor nych, a tak ̋ e ba daƒ ró˝ nych aspek tów wy mia ny han dlo wej,
np. sto py wzro stu czy bi lan su han dlo we go (Rozdz. IV, art. 20, pkt 2b).

Re ali zo wa ne kon se kwent ne od prze ło mo we go 1898 r. re for my po li -
tycz ne i go spo dar cze, spra wi ły, ˝e po ro zu mie nie han dlo wo -go spo dar cze
mi´ dzy Pol skà i EWG od nio sło spek ta ku lar ny suk ces. Od wa˝ ne po su -
ni´ cia re for ma tor skie rzà du Pre mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go za ch´ -
ca ły przed sta wi cie li Wspól not Eu ro pej skich do za cie Ênia nia współ pra cy
z Pol skà. Umo wa z 19 wrze Ênia 1989 r. szyb ko oka za ła si´ roz wià za niem
nie wy star cza jà cym, skal ku lo wa nym na zbyt ostro˝ nie przez gre mia kie -
row ni cze EWF. Po ro zu mie nie by ło bez wàt pie nia jed nym z naj wa˝ niej -
szych osià gni´ç władz pol skich w schył ko wym okre sie ist nie nia PRL.
Głów ny ne go cja tor umo wy ze stro ny pol skiej, mi ni ster An drzej Ole chow -
ski, w wy wia dzie udzie lo nym „Po li ty ce” w paê dzier ni ku 1989 r. stwier -
dził: „po ro zu mie nie prze no si Pol sk´ z bar dzo [...] nie licz nej, naj go rzej
trak to wa nej w dzie dzi nie han dlu gru py paƒstw [...] do in nej ka te go rii
[...], w sto sun kach z EWG prze sta li Êmy byç dys kry mi no wa ni”.44

Pod pi sa nie Umo wy han dlo wo -go spo dar czej mi´ dzy Pol skà i EWG od -
bi ło si´ sze ro kim echem za rów no w me diach pol skich, jak i za gra nicz -
nych.45 W nie speł na mie siàc po jej pod pi sa niu, przed sta wi cie le Wspól -
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44 Od no szàc si´ do po ru sza nej przy oka zji ne go cjo wa nia umo wy spra wy ewen tu al ne go
sto wa rzy sze nia Pol ski ze Wspól no ta mi, A.Ole chow ski przy znał, ̋ e: „[...] po ja wia ła si´ w ró˝ -
nej for mie pod czas wszyst kich spo tkaƒ Fran sa An dries se na i Ro lan da Du ma sa w Pol sce,
głów nych ne go cja to rów ze stro ny wspól no to wej. Nie ukry wa li Êmy te˝ na dziei, ˝e b´ dzie -
my kie dyÊ człon kiem EWG lub – mo ̋ e ina czej – zin te gro wa nej go spo dar czo Eu ro py” (Do -
da tek do „Po li ty ki”: „Po li ty ka − Export − Im port”, Nr 21 (272), paê dzier nik 1989).

45 Ro land Du mas i Frans An dries sen nie kry li, ˝e Umo wa PRL–EWG to no wy roz -
dział w sto sun kach Pol ski ze Wspól no ta mi. W wy wia dzie dla „Rzecz po spo li tej” R.Du -
mas stwier dził: „Umo wa uła twi eks port pol skich to wa rów na ry nek EWG. Bu du je pod -
wa li ny pod przy szłà współ pra c´ go spo dar czà”. Z ko lei F.An dries sen uwa ̋ ał, ˝e umo wa
„ozna cza nor ma li za cj´ sto sun ków mi´ dzy obu stro na mi i jest po czàt kiem no wej dro gi
w roz wi ja niu dal szej współ pra cy”, „Rzecz po spo li ta”, 20.09.1989.



not Eu ro pej skich pod j´ li de cy zj´ o zde cy do wa nym wyj Êciu po za do tych -
cza so wy za kres po ro zu mie nia. 1 stycz nia 1990 r. EWG za wie si ła sto so -
wa ne wcze Êniej ogra ni cze nia w pol skim eks por cie nie któ rych to wa rów
do paƒstw człon kow skich EWG. Pier wot nie, zgod nie z usta le nia mi Umo -
wy z 1989 r., ogra ni cze nia te mia ły byç zno szo ne stop nio wo, w okre sie
pi´ ciu lat od wej Êcia w ˝y cie po ro zu mie nia. Tak wi´c ju˝ z chwi là wej -
Êcia w ˝y cie umo wy, naj wa˝ niej sza i za ra zem naj trud niej sza pod czas ne -
go cja cji kwe stia prze sta ła ist nieç. Prze sta ły te˝ obo wià zy waç usta le nia
do ty czà ce tej re gu la cji. Uzy ska ne od EWG jed no stron ne pre fe ren cje dla
pol skie go eks por tu by ły wiel kim po st´ pem w po rów na niu do za pro po no -
wa ne go w Umo wie z 1989 r. har mo no gra mu stop nio we go zno sze nia
ogra ni czeƒ ilo Êcio wych. Po nad to, rów nie˝ od 1 stycz nia 1990 r., Pol ska
(ra zem z W´ gra mi) zo sta ła włà czo na do sys te mu po wszech nych pre fe -
ren cji cel nych w ra mach sys te mu GSP prze zna czo ne go do tej po ry dla
tzw. kra jów roz wi ja jà cych si´. Był to sys tem ob ni ̋ ek sta wek cel nych dla
to wa rów z wy mie nio nej gru py paƒstw sto so wa ny przez EWG od 1972 r.
W od nie sie niu do Pol ski miał on za za da nie po pra w´ kon ku ren cyj no Êci
ce no wej pol skich to wa rów, i w ten spo sób uła twie nie ich eks por tu.46

Od koƒ ca 1989 r., Pol ska i W´ gry, ja ko paƒ stwa przo du jà ce w po li -
tycz nych oraz ryn ko wych re for mach, zo sta ły ob j´ te wspar ciem fi nan so -
wym ko or dy no wa ne go przez Ko mi sj´ Wspól not Eu ro pej skich pro gra mu
PHA RE (Po land and Hun ga ry As si stan ce for Re struc tu ring the ir Ec co -
no mies), usta no wio ne go dla wspar cia de mo kra tycz no -ryn ko wych re form
przez 24 naj bar dziej uprze my sło wio ne paƒ stwa Êwia ta (tzw. gru pa
G-24). Pol ska (wraz z W´ gra mi) za cz´ ła otrzy my waç bez zwrot nà po moc
z Pro gra mu PHA RE po czàw szy od 1990 r.47 W lip cu 1990 r., na fa li de -
mo kra tycz nych prze mian, pod j´ te zo sta ły pierw sze nie for mal ne roz mo -
wy władz pol skich z przed sta wi cie la mi Wspól not w spra wie ko lej nej pla -
no wa nej ju˝ wte dy umo wy – Umo wy o sto wa rzy sze niu Pol ski ze
Wspól no ta mi Eu ro pej ski mi. Nie ba wem, w paê dzier ni ku 1990 r., Wspól -
no ty za ini cjo wa ły ofi cjal ne roz mo wy z Pol skà na ten te mat. Przy chyl na
roz po cz´ ciu ne go cja cji sto wa rzy sze nio wych z paƒ stwa mi Eu ro py Ârod -
ko wo -Wschod niej Ko mi sja uzy ska ła po par cie dla tej ini cja ty wy ze stro -
ny Ra dy Mi ni strów Wspól not. Ofi cjal ne ne go cja cje w spra wie umów sto -
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46 Zob.: Sto sun ki Pol ski z Unià Eu ro pej skà, pod. red. E.Ka wec kiej -Wy rzy kow skiej,
War sza wa: SGH 2002, s. 46.

47 Zob.: M.Ja nus -Hib ner, R.Pa stu siak, Pro gra my po mo co we w Pol sce, War sza wa: Ce -
De Wu 2004, s. 29–31. Kràg paƒstw ko rzy sta jà cych ze Êrod ków Pro gra mu PHA RE po -
wi´k szył si´ o po zo sta łe paƒ stwa obo zu so cja li stycz ne go – Cze chy, Buł ga ri´, Ru mu ni´,
Sło wa cj´ oraz nie któ re by łe re pu bli ki Zwiàz ku Ra dziec kie go (Li tw´, Es to ni´, Ło tw´),
a tak ̋ e paƒ stwa bał kaƒ skie (Sło we ni´, Al ba ni´, Ma ce do ni´ oraz Bo Êni´ i Her ce go win´).



wa rzy sze nio wych roz po cz´ to 20 grud nia 1990 r. Wspól no ty Eu ro pej skie
zde cy do wa ły si´ wów czas roz po czàç roz mo wy na te mat sto wa rzy sze nia
z trze ma naj bar dziej za awan so wa ny mi w re for mach paƒ stwa mi, tj. z W´ -
gra mi, Pol skà i Cze cho sło wa cjà.48

4. Uwa gi koƒ co we

Przez bli sko pół wie ku Pol ska (PRL) zmu szo na by ła do uczest ni cze -
nia w po li tycz nych, go spo dar czych i mi li tar nych struk tu rach blo ku
wschod nie go. Ja ko paƒ stwo nie su we ren ne, po zo sta jà ce wraz z po zo sta -
ły mi paƒ stwa mi sa te lic ki mi Zwiàz ku Ra dziec kie go w izo la cji od de mo -
kra tycz ne go, roz wi ja jà ce go si´ Êwia ta za chod nie go, Pol ska nie mo gła
w peł ni wy ko rzy staç swo je go po ten cja łu spo łecz ne go i go spo dar cze go.
A˝ do prze ło mo we go 1989 r. go spo dar ka PRL na sta wio na by ła przede
wszyst kim na współ pra c´ z paƒ stwa mi so cja li stycz ny mi, a zwłasz cza ze
Zwiàz kiem Ra dziec kim. Nie spo dzie wa ny i jed no cze Ênie szyb ki roz pad
struk tur obo zu so cja li stycz ne go, do któ re go do szło na prze ło mie lat 80.
i 90. XX w., przy niósł za ła ma nie go spo dar cze oraz upa dek wie lu pol skich
przed si´ biorstw two rzà cych go spo dar cze fun da men ty paƒ stwa. Upo Êle -
dzo na przez ko mu ni stycz nà ide olo gi´ i eko no mi´ go spo dar ka PRL -owska
nie mia ła szans na pod j´ cie współ za wod nic twa go spo dar cze go w wa run -
kach wol no ryn ko wych. Do upad ku go spo dar cze go PRL w oma wia nym
okre sie przy czy ni ła si´ tak ̋ e spu Êci zna po nie for tun nych rzà dach z lat
70. i 80., któ re do pro wa dzi ły do nad mier ne go za dłu ̋ e nia kra ju, zmar -
no wa nia ol brzy mich Êrod ków fi nan so wych otrzy ma nych od za chod nich
in sty tu cji fi nan so wych oraz po wa˝ nych bł´ dów i za nie dbaƒ w ów cze snej
po li ty ce go spo dar czej paƒ stwa. Bez sil noÊç ko mu ni stycz nych władz wo -
bec ban kruc twa sy te mu i go spo dar ki so cja li stycz nej, a tak ̋ e strach przed
spo łecz no -po li tycz ny mi kon se kwen cja mi ów cze snych prze mian, uzmy -
sło wi ły rzà dzà cym ko niecz noÊç pod j´ cia za sad ni czych re form paƒ stwa.
Re ali za cja tych re form by ła mo˝ li wa wy łàcz nie we współ pra cy z part ne -
ra mi za chod ni mi, szcze gól nie zaÊ z paƒ stwa mi człon kow ski mi EWG. Za -
cie Ênia niu tej współ pra cy sprzy ja ła wy raê na po pra wa sto sun ków mi´ dzy
Wscho dem i Za cho dem do któ rej do szło na fa li pie rie stroj ki.

Ana li zu jàc roz wój sto sun ków po li tycz nych i go spo dar czych pod ko niec
lat 80. XX w. mi´ dzy paƒ stwa mi za chod ni mi, w tym paƒ stwa mi człon kow -
ski mi EWG i paƒ stwa mi so cja li stycz ny mi, na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na wiel -
kie za in te re so wa nie Êwia ta za chod nie go sy tu acjà spo łecz nà i go spo dar czà
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48 Zob.: K.Po po wicz, Hi sto ria in te gra cji, s. 285.



paƒstw roz pa da jà ce go si´ blo ku wschod nie go. Za in te re so wa niu te mu to -
wa rzy szy ły kon kret ne dzia ła nia Wspól not, po moc przy roz wià zy wa niu naj -
bar dziej pa là cych pro ble mów paƒstw so cja li stycz nych, głów nie na tu ry eko -
no micz nej. Je dy ny mi „˝à da nia mi w za mian” Za cho du by ły po stu la ty
de mo kra ty za cji ̋ y cia pu blicz ne go oraz pod j´ cia zde cy do wa nych re form go -
spo dar czych zmie rza jà cych do wpro wa dze nia go spo dar ki wol no ryn ko wej.
Wspól no ty Eu ro pej skie bacz nie przy glà da ły si´ bie go wi wy da rzeƒ po li tycz -
nych w paƒ stwach roz pa da jà ce go si´ blo ku wschod nie go. Spo Êród paƒstw
Eu ro py Ârod ko wo -Wschod niej szcze gól ne zna cze nie dla Za cho du, w tym
dla Wspól not Eu ro pej skich, mia ła wów czas Pol ska, któ ra na prze ło mie lat
80. i 90. wraz z W´ gra mi i Cze cho sło wa cjà by ła paƒ stwem przo du jà cym
w po li tycz nych oraz ryn ko wych re for mach.

Wspól no ty Eu ro pej skie ode gra ły klu czo wà ro l´ w trud nym pro ce sie
trans for ma cji po li tycz nej i go spo dar czej Pol ski. Osià gni´ ty przez Pol sk´
suk ces re for ma tor ski, zna ny na ca łym Êwie cie, suk ces, za któ ry spo łe -
czeƒ stwo pol skie mu sia ło za pła ciç bar dzo wy so kà ce n´, nie był by mo˝ -
li wy, gdy by nie wspar cie ze stro ny Wspól not Eu ro pej skich, a tak ̋ e gdy -
by nie sta now cza i kon se kwent na po li ty ka re for ma tor ska za po czàt ko wa na
i re ali zo wa na przez rzàd Pre mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go. Wła dze so -
li dar no Êcio we po dej mu jàc wy zwa nie re form ryn ko wych, wska za ły w jed -
no znacz ny spo sób na pro za chod ni kie ru nek ob ra ny wów czas przez Pol -
sk´. Po sta wa ta prze ko na ła osta tecz nie przy wód ców Za cho du, ̋ e za rów no
wła dze, jak i spo łe czeƒ stwo pol skie, pra gnà do pro wa dziç do koƒ ca dzie -
ło re for my paƒ stwa, dzi´ ki któ re mu Pol ska mia ła od zy skaç utra co nà po
II woj nie Êwia to wej na le˝ nà jej po zy cj´ w Ro dzi nie Eu ro pej skiej. 

Abs tract

The conditions of economic co-operation between the
Polish People’s Republic and the European Community’s

countries shortly before the political system
transformation in Poland (1985–1990) 

The be gin ning of clo ser co ope ra tion be twe en the Po lish Pe ople’s Re -
pu blic and the Eu ro pe an Com mu ni ty’s mem ber co un tries oc cur red in
the se cond half of the 1980s. The im pro ve ment of re la tions with We -
stern co un tries be ca me po ssi ble due to the chan ges which to ok pla ce
in the le ader ship of the Union of So viet So cia list Re pu blics. They we -
re po ssi ble as a re sult of Mi kha il Gor ba chev’s te am co ming to po wer in
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the So viet Union, which star ted re con struc tion of the So viet sys tem and
Sta te, which is now known in the world as „pe re stro ika”. Due to the
nor ma li sa tion of re la tions be twe en the East and the West, the Po lish
Pe ople’s Re pu blic co uld sign the first re al ly bro ad eco no mic and tra de
agre ement with the Eu ro pe an Eco no mic Com mu ni ty in 1988. This ar -
tic le per ta ins to the hi sto ry and po li ti cal con di tions of co ope ra tion be -
twe en the Po lish Pe ople’s Re pu blic and the Eu ro pe an Eco no mic Com -
mu ni ty after the World War 2. The au thor fo cu ses on the eco no mic and
tra de co ope ra tion, which at that ti me con sti tu ted the on ly po ssi ble area
of co ope ra tion be twe en We stern co un tries and Po land as a so cia li stic
co un try. The ar tic le de scri bes in de ta il The Agre ement be twe en The Po -
lish Pe ople’s Re pu blic and The Eu ro pe an Eco no mic Com mu ni ty on the
Tra de and Eco no mic Co -ope ra tion from 19 Sep tem ber 1989 which is
one of the most im por tant eco no mic agre ements si gned by Po land after
the World War 2.
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