europejskiej.
badań
S Ł U POpinie
S K oIprocesie
E S Tintegracji
UDIA
H I S TWyniki
ORY
CZNE
Nr 12 R O K 2006

A

R

T

Y

K

U

Ł

9

Y

PIOTR WENSIERSKI
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

OPINIE O PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.
WYNIKI BADAŃ
Wiedza o społecznych opiniach związanych z procesem integrowania się naszego kraju z UE gromadzona jest od początku lat dziewięćdziesiątych. Od tego okresu
datuje się równieŜ współpraca krajowych instytucji badania opinii publicznej
(CBOP, CBOS, Demoskop), nawiązana zostaje współpraca z ich europejskim odpowiednikiem Eurobarometrem.
Początek lat 90. to rozpoczęcie działań informacyjnych prowadzonych przez rząd
polski, których celem było zapewnienie społeczeństwu dostępu do wiedzy o funkcjonowaniu ugrupowania Wspólnot Europejskich. Centrum Dokumentacji Europejskiej od 1991 r. przygotowywało do upowszechnienia informacje np. z dziedziny
prawa wspólnotowego, statystyki, poszczególnych polityk wspólnotowych (polityki
handlowej, rolnej, regionalnej, walutowej itp.). Były one w głównej mierze skierowane do grup najbardziej zainteresowanych problematyką integracyjną (pracowników naukowych, parlamentarzystów). W mniejszym stopniu wiedza ta docierała do
szerszego kręgu odbiorców. Powoli jednak wprowadzona została do programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji. Zreformowany system szkolny realizuje
ścieŜkę edukacyjną „edukacja europejska”, nauczyciele edukowani są na podstawie
pakietów multimedialnych. Na poziomie akademickim upowszechniane są „studia
europejskie” (licencjackie, magisterskie, podyplomowe). Polska bierze udział
w programach międzynarodowej wymiany studentów i pracowników naukowych.
Są realizowane wspólnotowe programy edukacyjne (Socrates, Leonardo da Vinci,
MłodzieŜ dla Europy). Przy Ministerstwie Edukacji Narodowej powołano Radę ds.
Edukacji Europejskiej. Składa się ona z przedstawicieli środowisk naukowych,
oświatowych i organizacji pozarządowych.
Ze społeczeństwem prowadzony był „dialog” przez uruchomiony specjalnie do
tego celu Program Informowania Społeczeństwa, funkcjonujący od 1999 roku1.
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Przebieg negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – dokumenty.
Stan na 1 stycznia 2001 r. – informacja Rządu RP dla Sejmu RP, s. 163. Program Informowania
Społeczeństwa (PIS) został przedstawiony w Urzędzie Integracji Europejskiej 10 marca 1999 r.
i ostatecznie przyjęty przez Rząd RP 4 maja 1999 r.

