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Notatkę proszę przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 

Temat: Organizacje międzynarodowe i miejsce Polski w tych organizacjach. 

 

Polityka zagraniczna- czym jest? 

Jedynymi pełnoprawnymi uczestnikami działań na arenie międzynarodowej są państwa. 

Ich władze kierują się interesem swojego państwa to jest zapewnieniem mieszkańcom  

bezpieczeństwa militarnego, gospodarczego. Prowadzą tez współpracę międzynarodową. 

Ogół tych działań nazywamy polityką zagraniczną.   

Polska w organizacjach międzynarodowych 

Współpracę międzynarodową prowadzą nie tylko władze państw, ale i różne 

organizacje. Ich celem jest realizowanie wspólnych celów. Polska jest członkiem wielu 

organizacji. Wymienić należy tu: 

 

ONZ -  Organizację Narodów Zjednoczonych, którą po II wojnie światowej założyło         

51 państw. Dziś organizacja ta skupia ponad 190 państw. Polska należy do ONZ od 1945 

roku. Siedzibą tej organizacji jest Nowy Jork. Celem ONZ jest utrzymanie pokoju na 

świecie. ONZ dysponuje pokojowymi siłami, w których skład wchodzą żołnierze państw 

członkowskich.                                                                                                                                            

Z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II nie sposób nie wspomnieć, że na forum 

tej organizacji ten papież przemawiał dwukrotnie. Po raz pierwszy w r. gdzie zaznaczył, 

że podstawą trwałego pokoju jest poszanowanie praw osób, społeczeństw, narodów. 

Kiedy Jan Paweł II przemawiał w roku 1995 z racji 50-lecia powstania organizacji, 

apelował m.in. o etykę solidarności w gospodarce międzynarodowej, o cywilizację 

miłości. 

 

NATO- organizację o charakterze polityczno -wojskowym, która powstała w roku 1949 z 

inicjatywy 12 państw. Jej celem jest obrona niezależności państw członkowskich. 

Polska do NATO została przyjęta w roku 1999. Wiąże się to z zakupem przez nas 

nowoczesnego uzbrojenia. W ramach NATO odbywa się wiele szkoleń, których celem jest 

integrowanie wojsk poszczególnych krajów. 

Grupę Wyszechradzką utworzoną w 1991 roku przez państwa Europy Środkowej, a jej 

celem jest współpraca na rzecz integracji europejskiej. Polska należy do organizacji od 

początku jej istnienia. 

Radę Państw Morza Bałtyckiego utworzoną w roku 1992, do której należą wszystkie 

nadbałtycke państwa. Celem organizacji jest współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, 

rybołówstwa i turystyki. 

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powstała w roku 1994 

celem umacniania bezpieczeństwa w Europie i ochrony praw człowieka. 

Unia Europejska , która obecnie dla Europy jest najważniejszą organizacja gospodarczą. 

Tej organizacji i przynależności Polski do niej poświęcimy najbliższą jednostkę lekcyjną. 

 

 

 

 

 



 


