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SŁOWO WSTĘPNE

1 maja 2014 roku minęło 315 532 800 sekund, czyli 5 258 880 minut, czyli 87 648 godzin, czyli 3 652 dni, odkąd
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dziesięć lat temu Polska postawiła kolejny krok w drodze do
dynamicznego rozwoju.
Kolejny, ponieważ pierwszy krok został postawiony już wcześniej. Za ten uznać należy przekroczenie progu
wolności, czyli rozpoczęcie transformacji systemowej i pierwsze częściowo wolne wybory w 1989 roku. To
właśnie dwadzieścia pięć lat temu głośniej i śmielej zaczęto mówić o demokracji, pluralizmie i wolnościach
wszelakich (z wolnością rynku, mediów i wypowiedzi na czele). Swoboda myśli spowodowała również zmiany
w pojmowaniu międzynarodowej roli Polski i dążenie do umiejscowienia jej w szerszych, przede wszystkim
euroatlantyckich, strukturach.
I tak drugim krokiem, który stanowił istotny punkt w najnowszej historii Polski, było przystąpienie 12 marca
1999 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego, najpotężniejszego sojuszu zbiorowej obronności współczesnego
świata.
Droga reform, którą od lat 90-tych podąża Polska, kosztująca wiele wysiłku i przynosząca wyraźne rezultaty,
doprowadziła także do integracji politycznej i gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Dziesięć lat temu, kiedy
nasze państwo stało się członkiem tego unikalnego ugrupowania, również przed Polakami otworzyło się wiele
nowych drzwi, pojawiły się też nowe szanse i możliwości.
O jednej z tych ścieżek do rozwoju – tej wiodącej do i przez Unię Europejską – traktuje niniejsza publikacja.
Poprzez wykorzystanie zebranych w niej scenariuszy zajęć lekcyjnych, można tę drogę wspólnie z uczniami
przejść. Zaczynając dyskusję – oczywiście – od początku, czyli od tego, jak i dlaczego doszło do rozpoczętych
w 1989 roku przemian. Dalej dojść należy do tego, jak Polska do Unii Europejskiej podążała. Nie mniej istotne
jest towarzystwo, czyli inne państwa m.in. Europy Środkowej i Wschodniej, które w podobnym czasie
przechodziły transformację oraz aspirowały do członkostwa w Unii Europejskiej. Kolejne tematy już nieco
podsumowują polskie członkostwo i to, co z niego wynika – przede wszystkim jakie skutki niesie ono dla
obywateli. I to obywateli nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej, bo każdy mieszkaniec państwa, które od UE
należy, otrzymuje też od UE obywatelstwo. Warto też zastanowić się, czy czujemy się bardziej „europejsko” niż
jeszcze dziesięć lat temu, jaki wpływ mamy na europejską politykę, a jaki wpływ europejska polityka (przede
wszystkim dzięki swoim instrumentom finansowym) ma na nasze życie i nasze otoczenie. Są też pytania, na
które odpowiedzi często wprowadzają w błąd – czas najwyższy, żeby je więc zadać i uzyskać odpowiedzi, które
są wiarygodne.
Tę wiedzę przekazujemy w formie atrakcyjnych i aktywizujących zadań, których rozwiązanie wymaga od
uczniów nie tylko logicznego myślenia, ale także wydobywa z nich pokłady kreatywności. Wszystko w myśl
zasady, że nauka nie tylko nie powinna, ale i nie może być nudna.
Takiej więc nauki – skutecznej i ciekawej – Państwu życzymy.

Monika Szynol
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice
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Scenariusz 1

Od Okrągłego Stołu do unijnej akcesji

„Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku
skończył się w Polsce komunizm”
Joanna Szczepkowska

TEMAT:

Od „Okrągłego Stołu” do unijnej akcesji, czyli krótka historia

polskiej wolności
Cele:
 uczeń wie, jak wyglądała polska transformacja ustrojowa
 uczeń zna osoby, które miały decydujący wpływ na transformację ustrojową
 uczeń wymienia podstawowe wydarzenia dotyczące transformacji
Metody:
 zadania
 praca w grupach
 dyskusja
Pojęcia kluczowe:
 transformacja społeczna
 transformacja gospodarcza
 transformacja ustrojowa
Materiały pomocnicze:
Dla ucznia:
Nr 1. „Mały słownik PRL-u”
Nr 2. „Polsko-unijne kalendarium”
Nr 3. „Co udało się osiągnąć?”
Nr 4. „Kto jest kim?”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Rozgrzewka na wesoło
Powiedz uczniom, że podczas dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o tym, jak zmieniła się Polska
w latach 1989 – 2004, czyli od momentu rozpoczęcia obrad przez tzw. Okrągły Stół do wstąpienia do
Unii Europejskiej.
Aby wprowadzić uczniów w klimat tamtych czasów, zajęcia rozpoczniecie od poznania słów, zwrotów
i pojęć, które w dzisiejszych czasach nie są już tak powszechnie używane, a dla znacznej części
uczniów pewnie w ogóle nieznane. Pomoże w tym Materiał pomocniczy nr 1 – Mały słownik PRL-u.
Zadanie uczniów polegać będzie na zapoznaniu się z krótkimi definicjami i przyporządkowaniu ich do
odpowiednich słów i zwrotów. Aby je wykonać, możesz podzielić klasę na kilka trzy- lub
czteroosobowych grup – każdej z nich rozdaj kartoniki wycięte z powyższego Materiału
pomocniczego. Po skończeniu pracy poproś uczniów o odczytanie odpowiedzi i wspólnie sprawdźcie,
czy wszystkie są poprawne.

2. Wydarzyło się w Polsce (i nie tylko)
Po takim, raczej lekkim i przyjemnym wprowadzeniu, powiedz uczniom, że teraz przejdziecie do
spraw trochę poważniejszych i do nieco trudniejszego zadania, które znajdziesz w Materiale
pomocniczym nr 2 – Polsko-unijne kalendarium. W tej części lekcji zajmiecie się bowiem
stworzeniem kalendarium najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Polsce oraz w Unii
Europejskiej (Wspólnotach Europejskich) w okresie od roku 1989 do 2004. Pozwoli to pokazać, jak
zmieniał się nasz kraj i jak ewoluowała zjednoczona Europa po rozpoczęciu polskiej transformacji
ustrojowej. Aby wykonać to zadanie uczniowie mogą pozostać w utworzonych wcześniej grupach,
a każdej z nich rozdaj kartoniki z kalendarium – ich praca polegać będzie na określeniu, w którym
roku miały miejsce dane wydarzenia oraz na wskazaniu, czy konkretny opis dotyczy Polski, czy Unii
Europejskiej (Wspólnot Europejskich). Następnie wspólnie sprawdźcie, czy zadanie wykonane zostało
poprawnie.

3. Transformacja ustrojowa
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, jakie zmiany zachodziły w Polsce od momentu rozpoczęcia
transformacji ustrojowej aż do naszego wstąpienia do Unii Europejskiej powiedz im, że spróbujecie
przez chwilę skupić się na osiągnięciach tejże transformacji.
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Przypomnij uczniom, że wszystko zaczęło się 6 lutego 1989 roku. Właśnie wtedy ówczesne władze
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i przedstawiciele opozycji zasiedli przy tzw. Okrągłym Stole, aby
rozmawiać o tym, jak wyglądać ma Polska. Efektem tych rozmów były najpierw pierwsze częściowo
wolne wybory (tzw. wybory kontraktowe), które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, a następnie szereg
zmian znanych powszechnie jako transformacja ustrojowa – przejście od państwa socjalistycznego do
demokratycznego.
Kolejne zadanie, którego rozwiązanie należeć będzie do uczniów dotyczyć będzie właśnie
transformacji ustrojowej – jej efektów i najważniejszych osiągnięć. Podziel uczniów na trzy równe
grupy, a każdej z nich rozdaj Materiał pomocniczy nr 3 – Co udało się osiągnąć?. Składa się on
z tabeli podzielonej na trzy kolumny (transformacja społeczna, gospodarcza i ustrojowa) oraz zestawu
wydarzeń, które należy przyporządkować do jednej z poniższych kategorii (tę część zadania wykonać
powinny wszystkie grupy). Później poproś, aby każda z grup skupiła się na jednym z aspektów
transformacji (społeczeństwo, gospodarka, ustrój) i zastanowiła się, czy potrafi wskazać inne
osiągnięcia transformacji w danym zakresie oraz spróbowała ocenić jej przebieg. Następnie każda
z grup powinna przedstawić reszcie klasy efekty swojej pracy – pomoże to w rozpoczęciu dyskusji,
podczas której młodzież będzie mogła wyrazić swoje zdanie na temat transformacji ustrojowej. W tej
części lekcji rolą nauczyciela powinno być jedynie moderowanie dyskusji i zadawanie pomocniczych
pytań.

4. Znane twarze
Po zakończeniu dyskusji, która ze względu na kontrowersje związane z transformacją ustrojową może
okazać się burzliwa, zaproponuj uczniom wykonanie ostatniego już zadania, które znajdziesz
w Materiale pomocniczym nr 4 – Kto jest kim? Pomoże ono przypomnieć sobie nazwiska osób, które
odgrywały znaczącą rolę w przemianach zachodzących w Polsce od początku roku 1989. Rozdaj
uczniom (podzielonym na kilka trzy lub czteroosobowych grup) wycięte zdjęcia, nazwiska oraz opisy
tych osób i poproś ich o połączenie w pasujące do siebie trójki. Na koniec wspólnie sprawdźcie, czy
wszystkie rezultaty są poprawne.
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Materiał pomocniczy nr 1

Mały słownik PRL-u

Państwo & Praca
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Polska Rzeczpospolita Ludowa
(PRL)

Oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989,
czyli od momentu uchwalenia konstytucji z lipca 1952
roku. PRL przestał istnieć 31 grudnia 1989 roku, kiedy to
weszła w życie nowelizacja konstytucji zmieniająca nazwę
państwa na Rzeczpospolita Polska.

Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza (PZPR)

Partia komunistyczna, która sprawowała rządy
w okresie Polski Ludowej.

Aparatczyk

Słowo określające każdego członka PZPR oraz te osoby,
które zajmowały kierownicze stanowiska, otrzymywane
tylko z rekomendacji PZPR.

Pierwszy Sekretarz

Formalny przywódca PZPR, a także faktyczny całego
państwa.

Państwowe Gospodarstwa
Rolne (PGR)

Dawały wikt i opierunek rzeszom polskich rolników, którzy
z zapałem gospodarowali na państwowych terenach.
Szkoda tylko, że były one całkowicie nieopłacalne i fatalnie
zarządzane.

Badylarz

Stworzone przez propagandę pogardliwe określenie
prywatnego przedsiębiorcy (ogrodnika) zajmującego się
uprawą roślin na niewielką skalę, głównie
w szklarniach lub pod folią.

Spekulant

Propagandowe – i niezbyt pochlebne – określenie
drobnego handlarza. Profesja tak była w PRL-u
piętnowana, ścigana i oskarżana o odpowiedzialność za
niedobory w sklepach.

Zmotoryzowane Obwody
Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

Specjalne oddziały Milicji Obywatelskiej, które
odpowiedzialne były głównie za tłumienie demonstracji
i strajków. Prześmiewczo nazywane „bijącym sercem
partii”.
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Społeczeństwo & Życie Codzienne
Czyn społeczny

Organizowana przez władze „rozrywka”, głównie
weekendowa, czyli przymusowe prace polegające na
przykład na sprzątaniu śmieci lub sadzeniu drzew.

Przedsiębiorstwo Eksportu
Wewnętrznego „Pewex”

Państwowy twór prowadzący sieć sklepów na terenie
całego kraju, w których za waluty wymienialne kupić
można było towary niemal niedostępne w innych
miejscach. Przedmioty kupione w Pewexie były
synonimem luksusu.

Cinkciarz

Popularne i potoczne określenie takiej osoby, która
w czasach PRL-u prowadziła nielegalny handel walutami
wymiennymi, np. można było kupić u niej dolary.

Bikiniarze

Kartki

Subkultura zafascynowana „kulturą zgniłego Zachodu”.
Jej przedstawiciele ubierali się w kolorową odzież np.
szerokie marynarki („na kilowatach”), chętnie nosili „buty
na słoninie” – grubej, gumowej podeszwie, kolorowe
krawaty i piratki (jaskrawe skarpetki),
a na głowach – plerezę.
Używane celem reglamentacji towarów i uprawniające do
zakupu określonej ich ilości. W różnych okresach PRL-u
reglamentacją objęte były m.in.: cukier, mięso, masło,
ryż, mąka, mydło, proszek do prania, słodycze, papierosy
i alkohol.

Frania

Elektryczna pralka wirnikowa produkowana w Polsce
w okresie PRL-u. Obowiązkowe wyposażenie każdej
łazienki.

Saturator

Ratunek dla spragnionych – umożliwiał delektowanie się
wodą sodową (z sokiem lub bez) przy użyciu jednej,
najczęściej przymocowanej łańcuszkiem szklanki.

Pochód

Najpopularniejszy – oczywiście – pierwszomajowy, czyli
najważniejsze propagandowe przedstawienie roku.
W idealnie zaplanowanych i obowiązkowych
przemarszach uczestniczyły całe rzesze ludu pracującego
miast i wsi.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice
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Materiał pomocniczy nr 2

Polsko-unijne kalendarium

Zdarzyło się w Polsce

Tymczasem w Europie

1989 rok

1989 rok

W Polsce dochodzi do przełomowych wydarzeń.
6 lutego rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu, które
zakończoną się 5 kwietnia. Kilka dni później –
8 kwietnia – wchodzi w życie Nowela Kwietniowa, czyli
ustawa zmieniająca Konstytucję PRL. Przywraca ona
instytucję Senatu oraz Prezydenta. 4 czerwca odbywa się
pierwsza tura pierwszych, częściowo wolnych wyborów
(do tzw. Sejmu Kontraktowego), które okazują się wielkim
zwycięstwem sił opozycyjnych. 12 września wotum zaufania
otrzymuje rząd Tadeusza Mazowieckiego. Z kolei koniec
roku upływa pod znakiem dalszych reform konstytucyjnych
– zmiana nazwy państwa z PRL na Rzeczpospolita Polska –
oraz gospodarczo-ustrojowych (przyjęcie tzw. Planu
Balcerowicza).
Ponadto w roku tym ukazuje się pierwszy numer „Gazety
Wyborczej” – 8 maja, zniesiono kartki na mięso –
1 sierpnia oraz po raz ostatni oglądać można było „Dziennik
Telewizyjny” – 17 listopada.

1990 rok

W roku tym swoje działanie ostatecznie zakończyła PZPR –
jej samorozwiązanie nastąpiło 29 stycznia. Dzień wcześniej
ukazało się ostatnie wydanie „Trybuny Ludu”.
Co więcej, w okresie tym swoje nadawanie rozpoczęła
pierwsza prywatna stacja radiowa – RMF FM
(15 stycznia); przywrócono dawne godło państwowe –
Orzeł Biały w koronie (9 lutego) oraz zlikwidowano Milicję
Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa
(6 kwietnia).
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W zjednoczonej Europie był to także rok wyborczy.
Po raz trzeci w historii Wspólnot Europejskich odbyły się
bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Miało
to miejsce w terminie od 15 do 18 czerwca, a głosowali
wówczas obywatele dwunastu państw członkowskich.
Warto przypomnieć, że pierwsze wybory do PE odbyły się
w roku 1979. Wyłoniono wówczas 410 eurodeputowanych.
Ponadto 17 lipca oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia
do Wspólnot Europejskich złożyła Austria.
W roku tym prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich
sprawowały Hiszpania (od 1 stycznia)
oraz Francja (od 1 lipca).

1990 rok

Polska rozpoczyna swoje starania na drodze
do członkostwa w zjednoczonej Europie. Pierwszym
krokiem jest złożenie oficjalnego wniosku o stowarzyszenie
ze Wspólnotami Europejskimi, do którego dochodzi
25 maja. Z kolei 25 listopada i 9 grudnia odbywają się
w naszym kraju pierwsze powszechne wybory
prezydenckie, które w drugiej turze wygrywa Lech Wałęsa.

1991 rok

Najważniejsze europejskie wydarzenie tego roku
to zdecydowanie upadek Muru Berlińskiego oraz otwarcie
granic Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD).
Wydarzenie to miało miejsce w nocy z 9 na 10 listopada.

Jedno z wydarzeń tego roku było konsekwencją tego,
co wydarzyło się w roku poprzednim – 3 października
doszło bowiem do zjednoczenia Niemiec. Landy byłej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) stały się
częścią Wspólnot Europejskich.
Inne ważne europejskie wydarzenia miały miejsce
w lipcu. 3 lipca oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia
do Wspólnot Europejskich złożył Cypr,
a 16 lipca – Malta.
Z kolei 19 czerwca Kraje Beneluksu oraz Francja
i Niemcy podpisują układ z Schengen o zniesieniu kontroli
granicznych. 27 listopada przystępują do niego Włochy.
W roku tym prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich
sprawowały Irlandia (od 1 stycznia)
oraz Włochy (od 1 lipca).

1991 rok
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Najważniejsze wydarzenie tego roku to przeprowadzenie
całkowicie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, które
odbyły się 27 października. Oczywiście były one prostą
konsekwencją skrócenia kadencji Sejmu Kontraktowego,
co nastąpiło na mocy uchwały podjętej 9 marca.
W zakresie polskiej integracji europejskiej rok ten upłynął
pod znakiem podpisania Układu Europejskiego, który
ustanowił stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi (16 grudnia).
Inne ważne wydarzenia tego roku to utworzenie Grupy
Wyszehradzkiej, w skład której weszły Polska, Węgry
i Czechosłowacja (15 lutego); początek wycofywania się
wojsk radzieckich stacjonujących na terytorium RP
(8 kwietnia) oraz przyjęcie Polski do Rady Europy –
26 listopada. Z ciekawostek warto wspomnieć,
że 2 września po raz pierwszy wyemitowana została
„Panorama”.

W roku tym dochodziło do wielu przełomowych zmian,
które miały niebagatelne znaczenie dla kształtu nie tylko
dzisiejszej Europy, ale całego świata. Najważniejsze z nich to
niewątpliwie rozwiązanie Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich (ZSRR), który formalnie przestał istnieć
31 grudnia.
Rozwiązanie ZSRR poprzedzone było innymi istotnymi
wydarzeniami. 9 lutego referendum niepodległościowe
odbyło się na Litwie, a 3 marca na Łotwie i w Estonii.
Następnie kraje te ogłosiły niepodległość, a ostatecznie
6 września ZSRR uznała niepodległość wszystkich tych
trzech państw. Ponadto 25 czerwca niepodległość ogłosiły
Chorwacja i Słowenia.
15 lutego powstała Grupa Wyszechradzka.
W roku tym prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich
sprawowały Luksemburg (od 1 stycznia) oraz Holandia
(od 1 lipca).

1992 rok
17 października tego roku uchwalona została
tzw. Mała Konstytucja, czyli Ustawa Konstytucyjna
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą
i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym. Weszła ona w życie 8 grudnia. Mała
Konstytucja z założenia miała być aktem przejściowym,
regulującym jedynie podstawowe kwestie, właśnie dlatego
utrzymywała ona w mocy niektóre przepisy Konstytucji
Lipcowej z 1952 roku.
Inne ciekawe wydarzenia tego roku to m.in.:
- emisja pierwszego odcinka kultowego teleturnieju „Koło
Fortuny” – 2 października;
- premiera filmu „Psy”, który wyreżyserowany został przez
Władysława Pasikowskiego i także zyskał przydomek
produkcji kultowej – 20 listopada;
- rozpoczęcie działania przez pierwszą prywatną polską
stację telewizyjną (Polsat) – 5 grudnia.

1992 rok
W zjednoczonej Europie najważniejszym wydarzeniem tego
roku było podpisanie – przez ministrów spraw
zagranicznych i ministrów finansów krajów członkowskich –
Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht), miało
to miejsce 7 lutego. Później nastąpił proces ratyfikacji
Traktatu przez państwa, co było wymogiem koniecznym
do jego wejścia w życie.
Inne ważne wydarzenie tego roku to także posiedzenie
Rady Europejskiej (11 – 12 grudnia), która zdecydowała
o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Austrią, Szwecją
i Finlandią ustalając jako dzień ich rozpoczęcia 1 stycznia
następnego roku.
W roku tym prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich
sprawowały Portugalia (od 1 stycznia) oraz Wielka Brytania
(od 1 lipca).

1993 rok
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Ten rok także upłynął pod znakiem wyborów
parlamentarnych, które poprzedzone zostały wyrażeniem
wotum nieufności dla istniejącego rządu (28/29 maja) oraz
rozwiązaniem Sejmu i Senatu przez prezydenta (29 maja).
W wyniku tej decyzji w okresie od 31 maja do 14
października w Polsce nie funkcjonował urzędujący Sejm
i Senat. Wybory parlamentarne przeprowadzone zostały
19 września.
Ten rok pamiętamy także jako szczęśliwy dla polskiej piłki
nożnej. 29 maja Polska zremisowała z Anglią (1:1) w meczu
eliminacyjnym Mistrzostw Świata, który odbył się w tzw.
Kotle Czarownic, czyli na Stadionie Śląskim.
Z ciekawostek warto wspomnieć o tym,
że 3 stycznia odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która jak wiadomo gra do dziś, a także
„do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

1994 rok

Inne ważne wydarzenie tego roku to zawarcie przez Radę
umowy o ustanowieniu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego – 13 grudnia.
W roku tym prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich
sprawowały Dania (od 1 stycznia) oraz Belgia (od 1 lipca).

1994 rok

W tym roku miało miejsce jedno z najważniejszych
wydarzeń w polskiej historii integracji europejskiej.
8 kwietnia ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Andrzej
Olechowski złożył na ręce przedstawiciela prezydencji
greckiej wniosek o członkostwo Polski w UE.

30 marca tego roku zakończyły się negocjacje akcesyjne
z Austrią, Szwecją i Finlandią, a następnie obywatele tych
państw – w trzech referendach – opowiedzieli się
za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
Także w tym roku, a konkretnie 31 marca, oficjalny wniosek
o przystąpienie do Unii Europejskiej złożyły Węgry. Z kolei
6 grudnia Rada przyjęła program Leonardo da Vinci.

Ponadto rok ten to rok wyborów samorządowych
(19 czerwca) oraz pierwszych „obrad” Sejmu Dzieci
i Młodzieży (1 czerwca), które od tamtego czasu
organizowane są corocznie.
Rok ten był także rokiem premier filmowych
i telewizyjnych. 4 marca polscy widzowie mieli okazję
zobaczyć „Listę Schindlera”, 6 czerwca pierwsze wydanie
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, 5 września premierowy
odcinek „Mody na sukces”, a 17 września – „Familiadę”.

1995 rok

Był to także w Unii Europejskiej rok wyborczy –
w terminie od 9 do 12 czerwca po raz czwarty odbyły się
bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
W roku tym prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich
sprawowały Grecja (od 1 stycznia) oraz Niemcy (od 1 lipca).

1995 rok

Najważniejsze dla Polaków wydarzenie tego roku
to bez wątpienia denominacja złotego, która zaczęła
obowiązywać od 1 stycznia. W jej efekcie „stare” 10 000
złotych zaczęło odpowiadać 1 „nowemu” złotemu.
W związku z denominacją zmienił się także skrót, kod
określający naszą walutę – z PLZ na PLN.

Rok ten rozpoczął się radośnie. 1 stycznia państwami
członkowskimi Unii Europejskiej zostały bowiem Austria,
Finlandia i Szwecja. Natomiast już 3 miesiące później –
26 marca – pomiędzy Belgią, Francją, Hiszpanią, Holandią,
Luksemburgiem, Niemcami i Portugalią zaczął obowiązywać
Układ z Schengen.

Rok ten to także wybór nowego polskiego prezydenta.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 5 i 19 listopada
został nim Aleksander Kwaśniewski, który oficjalnie objął
urząd 23 grudnia.

Inne ważne wydarzenia tego roku to złożenie oficjalnych
wniosków o członkostwo w Unii Europejskiej przez kilka
państw. Wnioski takie złożyły: Rumunia (22 czerwca),
Słowacja (27 czerwca), Łotwa (13 października), Estonia
(24 listopada) i Litwa (8 grudnia).

Inne ciekawe wydarzenia tego okresu to otwarcie pierwszej
linii warszawskiego metra (7 kwietnia) oraz pierwszy
festiwal „Przystanek Woodstock”, który zorganizowany
został przez Jerzego Owsiaka w dniach 15 – 16 lipca.
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Ten rok to historyczna wręcz zmiana. O co chodzi?
Oczywiście o wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej,
nazywanego powszechnie – od miejscowości, w której
powyższa umowa międzynarodowa została podpisana –
Traktatem z Maastricht. Traktat wszedł w życie 1 listopada,
po ówczesnej ratyfikacji przez wszystkie 12 państw
członkowskich. Od tego momentu ustanowiona została
Unia Europejska oparta na trzech filarach: Wspólnoty
Europejskie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
(WPZiB) oraz współpraca policyjna i sądowa w sprawach
karnych (WSiSW).

W roku tym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
sprawowały Francja (od 1 stycznia) oraz Hiszpania
(od 1 lipca).
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1996 rok
22 listopada tego roku Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). Skupia ona państwa wysoko rozwinięte
i demokratyczne, a zajmuje się między innymi
opracowywaniem i wprowadzaniem w życie wytycznych,
reguł i standardów dotyczących międzynarodowych
stosunków gospodarczych.
Rok ten to także pierwsze losowanie Multi Lotka oraz
pierwsza telewizyjna transmisja losowań Totalizatora
Sportowego. Oba wydarzenia miały miejsce 18 marca.
Z kolei 3 października tego roku Polska wzbogaciła się
o „nową” noblistką w dziedzinie literatury. Nagrodę
otrzymała Wisława Szymborska.

1996 rok
W związku z wydarzeniami poprzedniego roku
w dwóch nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.
13 października zagłosowali Austriacy, a 20 października
Finowie (wybory w Szwecji przeprowadzone zostały rok
wcześniej).
Inne ważne wydarzenia tego roku to złożenie oficjalnych
wniosków o członkostwo w Unii Europejskiej przed dwa
kolejne kraje: Czechy (17 stycznia) oraz Słowenia
(10 czerwca).
Ponadto rok ten to realizacja kolejnego etapu na drodze
do Europy bez granic. W dniu 19 grudnia Dania, Finlandia
i Szwecja podpisują Układ z Schengen.

W tym okresie Polska mogła poszczycić się także największą
liczbą ludności w historii. Osiągnęła ona oszałamiającą
wartość 38 milionów 294 tysięcy osób.

W roku tym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
sprawowały Włochy (od 1 stycznia) oraz Irlandia
(od 1 lipca).

1997 rok

1997 rok

Rok ten upłynął pod znakiem nowej konstytucji.
2 kwietnia została ona przyjęta przez Zgromadzenie
Narodowe, a 25 maja przez społeczeństwo – w drodze
ogólnokrajowego referendum. Ostatecznie tekst Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej został podpisany przez prezydenta
16 lipca, a wszedł w życie 17 października.

Rok ten to prace nad nowym unijnym traktatem. Traktat
Amsterdamski parafowany został 17 czerwca, a podpisany –
przez ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich
Unii Europejskiej – 2 października. Jednakże powyższa
umowa międzynarodowa weszła w życie dopiero dwa lata
później.

W roku tym odbyły się także wybory do Sejmu i Senatu
(21 września), a premierem został Jerzy Buzek
(31 października).

Inne istotne wydarzenie tego roku to przyjęcie przez
Komisję Europejską dokumentu „Agenda 2000. Unia
Europejska rozszerzona i silniejsza" – 16 lipca.

Dużo działo się też w telewizji. 4 września
po raz pierwszy oglądać można było teleturniej „Jaka to
melodia?” a 22 września wyemitowano premierowy
odcinek „Klanu”.

Dodatkowo w terminie od 12 do 13 grudnia odbyło się
w Luksemburgu posiedzenie Rady Europejskiej, podczas
którego podjęte zostały decyzje niezbędne do rozpoczęcia
procesu kolejnego rozszerzania Unii Europejskiej.

Niestety wiele osób nie wspomina lata tego roku najlepiej –
był to bowiem czas obfitych deszczów, które wywołały
powódź tysiąclecia.

W roku tym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
sprawowały Holandia (od 1 stycznia) oraz Luksemburg
(od 1 lipca).

1998 rok
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W roku tym nastąpił bardzo ważny moment w historii
polskiej integracji europejskiej. 30 marca rozpoczęły się
bowiem oficjalne negocjacje akcesyjne pomiędzy naszym
krajem a Unią Europejską.
Niemniejsze znaczenie miała także rozpoczęta reforma
samorządu terytorialnego: ustawą z dnia 24 lipca
wprowadzony został trzystopniowy samorząd, w skład
którego wchodzić miały gminy, powiaty i 16 województw –
reforma zaczęła obowiązywać 1 stycznia następnego roku,
choć pierwsze wybory samorządowe odbyły się już
11 października.
Z ciekawostek warto dodać, że 26 maja w Warszawie
oddana została do użytku kolejna stacja metra.
Tym samym osiągnęło ono długość 12 km. Ponadto
2 stycznia po raz pierwszy rozdane zostały „Telekamery”.

1999 rok

Inne niezwykle ważne wydarzenie tego roku to przyjęcie
Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO), czyli organizacji polityczno-wojskowej
zapobiegającej konfliktom regionalnym. 17 lutego Sejm
upoważnił prezydenta do ratyfikacji Traktatu. 23 lutego akt
ratyfikacyjny podpisał premier, a oficjalnie Polska stała się
członkiem NATO 12 marca.
Ponadto – od 12 lutego – polscy widzowie mogli oglądać
kinową wersję „Ogniem i mieczem”.

16

W okresie tym odbywały się także kolejne wydarzenia
przygotowujące UE do największego rozszerzenia
w jej historii – jednym z nich było przyjęcie przez Komisję
Europejską, 4 listopada, sprawozdania oceniającego
postępy państw ubiegających się o akcesję.
Ponadto był to rok ważny dla środowiska naturalnego.
29 kwietnia w Nowym Jorku podpisany został protokół
z Kioto dotyczący zmian klimatu.
W roku tym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
sprawowały Wielka Brytania (od 1 stycznia) oraz Austria
(od 1 lipca).

1999 rok

Rok ważnych reform. 1 stycznia wszedł w życie program
czterech refom: administracyjnej, emerytalnej, oświatowej
i zdrowotnej. W tym samym dniu faktem stał się
trójstopniowy podział administracyjny kraju. Z kolei kilka
miesięcy później (1 września) uczniowie po raz pierwszy
przekroczyli progi nowo utworzonych gimnazjów.
Był to oczywiście efekt utworzenia trzystopniowej struktury
szkolnictwa.

2000 rok

Rok ten upłynął w Unii Europejskiej na ratyfikacji, mającego
wejść w życie w przyszłym roku, Traktatu z Amsterdamu.
„Rundę ratyfikacyjną” rozpoczęły 7 maja Niemcy,
a zakończyła Holandia – 31 grudnia.

1 maja tego roku to podsumowanie zarówno wydarzeń
sprzed dwóch lat, jak i z roku poprzedniego. Tego dnia
wchodzi bowiem w życie Traktat Amsterdamski.
Wydarzenie to poprzedzone zostało jego ratyfikacją przez
kraje, które nie uczyniły tego w roku poprzednim.
Rok ten jest także rokiem wyborczym – wybory do
Parlamentu Europejskiego odbywają się w terminie
od 10 do 13 czerwca.
Inne niezwykle istotne wydarzenie tego roku ma miejsce
1 stycznia. To właśnie wtedy jedenaście z dwunastu krajów
członkowskich (oprócz Grecji) przyjmuje euro jako swoją
walutę urzędową. Od tego momentu w transakcjach
bezgotówkowych (i jedynie bezgotówkowych) obowiązuje
wspólna waluta.
W roku tym prezydencję w Radzie UE sprawowały
Niemcy (od 1 stycznia) oraz Finlandia (od 1 lipca).

2000 rok
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Kolejny rok wyborów, tym razem prezydenckich.
8 października na swoją drugą turę urzędowania jako
prezydent RP wybrany został Aleksander Kwaśniewski.
Został on zaprzysiężony 23 grudnia.
Rok ten to także dobra wiadomość dla polskiego kina.
25 marca Andrzej Wajda otrzymał Oscara za całokształt
twórczości. Z kolei zwolennicy nieco mniej ambitnych
produkcji być może pamiętają, że 4 listopada tego roku
wyemitowany został pierwszy odcinek telenoweli „M jak
Miłość”. Natomiast miłośników muzyki na pewno ucieszyło
to, że 7 lipca nadawanie rozpoczęła stacja MTV Polska.
Skoro już mowa o premierach i początkach, to warto
wspomnieć także, że 31 marca wprowadzono nowe tablice
rejestracyjne, których wydawanie rozpoczęto 1 maja.

W roku tym mieszkańcy Unii Europejskiej oraz unijne
instytucje świętowały pewną bardzo ważną rocznicę, czyli
50-lecie wygłoszenia Deklaracji Schumana.
Ważnym wydarzeniem tego roku było także ogłoszenie
(przez przewodniczących Parlamentu, Rady Europejskiej
i Komisji) Karty Praw Podstawowych, czyli dokumentu
zawierającego zbiór najważniejszych praw obywatelskich,
politycznych, gospodarczych i socjalnych obywateli
europejskich oraz wszystkich osób mieszkających na
terytorium zjednoczonej Europy (7 grudnia). Jednakże Karta
Praw Podstawowych uzyskała moc wiążącą dopiero
1 grudnia 2009 roku – wraz z wejściem w życie Traktatu
z Lizbony.
W roku tym prezydencję w Radzie UE sprawowały
Portugalia (od 1 stycznia) oraz Francja (od 1 lipca).

2001 rok
Jesień tego roku to czas wyborów parlamentarnych, które
odbyły się 23 września. Jednak to nie jedyne wydarzenie
o charakterze politycznym, które miało miejsce w tym roku.
Kolejne to nieformalne powstanie Platformy Obywatelskiej,
początkowo jako stowarzyszenia – 24 stycznia (jej oficjalna
rejestracja nastąpiła rok później) oraz Prawa
i Sprawiedliwości – sądowa rejestracja partii miała miejsce
29 maja.
W tym samym roku miłośnicy muzyki mieli wyjątkową
okazję wysłuchania 1000. notowania Listy Przebojów
Programu Trzeciego (30 marca), a zwolennicy
równouprawnienia wyruszyli 1 maja w swoją pierwszą
Paradę Równości, która przeszła ulicami Warszawy.
Jako pamiętną (szczególnie dla uczniów i studentów) należy
uznać także datę 26 września. Właśnie wtedy
zapoczątkowana została polska wersja Wikipedii.

2001 rok
Rok ten to między innymi kolejny etap reformowania
zjednoczonej Europy. 26 lutego podpisany zostaje Traktat
zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktaty
ustanawiające Wspólnoty Europejskie – Traktat z Nicei.
Jego wejście w życie staje jednak pod znakiem zapytania już
7 czerwca, kiedy to Irlandczycy odrzucają go w referendum.
Było to powodem opóźnienia daty, będącej początkiem
jego obowiązywania.
Inne ważne wydarzenie tego roku to dołączenie Grecji do
strefy euro (2 stycznia) oraz początek udostępniania przez
kraje tej strefy zestawów euro (14 grudnia) – od tego
momentu obywatele mogą nabywać monety euro jeszcze
przed oficjalną zmianą waluty.
W roku tym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
sprawowały Szwecja (od 1 stycznia) oraz Belgia (od 1 lipca).

2002 rok
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1 stycznia tego roku miało miejsce historyczne wydarzenie
– monety i banknoty euro weszły do obiegu w dwunastu
państwach UE: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech,
Portugalii i we Włoszech. Euro stało się jedyną
obowiązującą walutą 28 lutego – po zakończeniu okresu,
w którym w obiegu były dwie waluty.

Kolejny bardzo ważny rok w historii polskiej integracji
europejskiej – 13 grudnia Rada Europejska zatwierdziła
wynik rokowań akcesyjnych z dziesięcioma państwami
kandydującymi do członkostwa w UE, w tym z Polską.
Był to także rok wyborczy. Wybory samorządowe
przeprowadzone zostały 27 października i 10 listopada.
Ten rok z powodzeniem nazwać można rokiem Adama
Małysza. 20 stycznia nasz wielki skoczek wygrał konkurs
Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem,
a 10 i 17 lutego dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich
w Salt Lake City. Ukoronowaniem sukcesów tego roku było
zdobycie przez Adama Małysza Kryształowej Kuli.
Inne pamiętne wydarzenie tego roku to początek tzw. afery
Rywina – artykuł o niej zamieszczony został w Gazecie
Wyborczej 27 grudnia.

2003 rok

Warto wspomnieć także o tym, że 19 października
Irlandczycy – w drugim referendum – opowiedzieli się za
Traktatem z Nicei, a 26 marca nastąpiło uruchomienie
europejskiego systemu nawigacji i pozycjonowania
satelitarnego GALILEO.
W roku tym prezydencję w Radzie UE sprawowały Hiszpania
(od 1 stycznia) oraz Dania (od 1 lipca).

2003 rok

Po wydarzeniach poprzedniego roku droga Polski do UE
nabrała rozpędu. 16 kwietnia przedstawiciele 25 państw
(15 członkowskich i 10 kandydujących) podpisali Traktat
Akcesyjny, na mocy którego kraje kandydujące stały się
państwami przystępującymi do UE. 17 kwietnia Sejm RP
podjął uchwałę w sprawie trybu wyrażenia zgody na
ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, zarządzając ogólnokrajowe referendum
w tej sprawie. Odbyło się ono 7 i 8 czerwca – 77% Polaków
opowiedziało się za wstąpieniem do UE.
Inne pamiętne wydarzenie tego roku to także powołanie
przez Sejm pierwszej komisji śledczej (10 stycznia) –
jej zadaniem było zbadanie tzw. afery Rywina.
Z kolei 22 października tego roku ukazał się pierwszy
numer, wydawanego do dziś, tabloidu „Fakt”.

Rok ten z powodzeniem nazwać można rokiem referendów
akcesyjnych – od marca do września odbyło się ich aż
dziewięć. Jako pierwsi do urn poszli mieszkańcy Malty
(8 marca). Następnie głosowali Słoweńcy, Węgrzy, Litwini,
Słowacy, Polacy, Czesi i Estończycy. Jako ostatni swoje
zdanie w sprawie akcesji wyrazili mieszkańcy Łotwy
(20 września). Jedynym krajem, który nie przeprowadził
referendum akcesyjnego przed największym w historii
rozszerzeniem Unii Europejskiej był Cypr.
Inne ważne wydarzenie tego roku to wejście w życie
Traktatu z Nicei (1 lutego), który celem było takie
zreformowanie zjednoczonej Europy, aby mogła ona
sprawnie działać po przyjęciu 10 nowych państw
członkowskich.
W roku tym prezydencję w Radzie UE sprawowały Grecja
(od 1 stycznia) oraz Włochy (od 1 lipca).

2004 rok

2004 rok

Ukoronowanie polskiej drogi do zjednoczonej Europy
– 1 maja Polska stała się państwem członkowskim Unii
Europejskiej. Wraz z nami do UE wstąpiło 9 innych państw.
W związku z tym wydarzeniem do zjednoczonej Europy
dołączyło prawie 75 milionów nowych obywateli, z których
ponad połowę stanowili Polacy. Wydarzenie to szczególnie
hucznie mogliśmy świętować 9 maja, kiedy to w Polsce po
raz pierwszy obchodzono Dzień Europy, czyli „urodziny”
Unii Europejskiej.
Konsekwencją wstąpienia Polski do rodziny państw
zjednoczonej Europy było wydarzenie z 13 czerwca –
pierwsze w naszym kraju bezpośrednie wybory do
Parlamentu Europejskiego.
W roku tym Polacy mogli także po raz pierwszy obchodzić
inne święto, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który
przypada 2 maja.
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Inne ważne wydarzenie tego roku miało miejsce
23 lipca, kiedy to po pięćdziesięciu latach wygasł Traktat
ustanawiający EWWiS.

Jeśli mowa o tym roku, to oczywiście na myśl przychodzi
jedno niezwykle ważne wydarzenie – największe
rozszerzenie w historii zjednoczonej Europy, do którego
doszło 1 maja. Właśnie wtedy do Unii Europejskiej
przystąpiło aż dziesięć nowych państw członkowskich: Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja,
Słowenia i Węgry.
W roku tym miało miejsce także inne wydarzenie ściśle
związane z unijnymi rozszerzeniami, czyli szczyt Rady
Europejskiej, który odbywał się w dniach 17 i 18 czerwca
w stolicy Belgii – Brukseli. Podczas tego szczytu Chorwacji
przyznany został status kraju kandydującego do UE, a także
zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych.
W roku tym prezydencję w Radzie UE sprawowały Irlandia
(od 1 stycznia) oraz Holandia (od 1 lipca).
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Materiał pomocniczy nr 3

Co udało się osiągnąć?

TRANSFORMACJA
SPOŁECZNA

TRANSFORMACJA
GOSPODARCZA

TRANSFORMACJA
USTROJOWA

Hasła do uzupełnienia:

przywrócenie Senatu oraz urzędu Prezydenta, wzrost liczby organizacji pozarządowych,
denominacja, coraz wyraźniejszy podział kraju na biedniejsze i bogatsze regiony,
wprowadzenie gospodarki rynkowej, zmiana nazwy państwa, wzrost bezrobocia,
materialne rozwarstwianie się społeczeństwa, wprowadzenie trójstopniowego samorządu,
poprawa struktury i poziomu wykształcenia społeczeństwa, prywatyzacja,
społeczeństwo informacyjne i obywatelskie, napływa zagranicznego kapitału,
wprowadzenie ustroju demokratycznego
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Materiał pomocniczy nr 4

Kto jest kim?

Tadeusz

Mazowiecki

Lech

Wałęsa

Bronisław

Geremek

Leszek

Balcerowicz

Jacek

Kuroń

Adam

Michnik

20

Polski polityk i publicysta urodzony w Płocku w roku 1927.
Zmarł w Warszawie w roku 2013. Był ostatnim premierem PRL
oraz pierwszym premierem w III Rzeczypospolitej. W trakcie
swojej kariery pełnił także funkcję posła i doradcy prezydenta.
Zasiadał przy Okrągłym Stole po stronie opozycyjnosolidarnościowej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Polski polityk i działacz związkowy urodzony w 1943 roku
w Popowie. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący
„Solidarności”, przy Okrągłym Stole zasiadał po stronie
opozycyjnej. Prezydent RP w latach 1990-1995. Za swoją
działalność otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Polski polityk i historyk, profesor nauk humanistycznych.
Urodzony w 1932 roku w Warszawie, zmarł w 2008 roku
w Lubieniu. W latach 1997-2000 minister spraw zagranicznych,
poseł oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego (od 2004
roku do śmierci). Owalny dziedziniec w budynku Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu nazwany jest jego nazwiskiem.

Polski polityk i ekonomista, doktor habilitowany nauk
ekonomicznych, urodzony we Włocławku w 1947 roku. Pełnił
funkcję posła oraz ministra finansów. Były prezes Narodowego
Banku Polskiego, kawaler Orderu Orła Białego. Autor reform
gospodarczych rozpoczętych w 1990 roku.

Polski polityk i historyk. Urodził się we Lwowie w roku 1934,
zmarł w roku 2004 w Warszawie. Jeden z przywódców opozycji
w PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Zasiadał
przy Okrągłym Stole po stronie opozycyjno-solidarnościowej.
Był ministrem pracy i polityki społecznej. Kawaler Orderu Orła
Białego.
Polski działacz polityczny, publicysta i eseista. Urodzony
w Warszawie w 1946 roku. W czasach PRL członek opozycji,
działacz Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności”,
więzień polityczny. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu.
Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, kawaler Orderu Orła
Białego.
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Źródło: ro.com.pl

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Źródło: www.europarl.europa.eu

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Źródło: warszawa.gazeta.pl
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„Patrz w gwiazdy,
ale uważaj na drogę…”

Wilhelm Raabe

TEMAT: Polska droga do Unii Europejskiej
Cele:




uczeń wymienia podstawowe wydarzenia związane z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej
uczeń rozumie proces integracji Polski z Unią Europejską
uczeń zna sytuację społeczno-polityczną Polski po 1989 roku

Metody:
 praca w grupach
 dyskusja
 gra dydaktyczna
Pojęcia kluczowe:
 integracja europejska
 Polska w Unii Europejskiej
 szanse i zagrożenia dla Polski w UE
 wady i zalety przystąpienia Polski do UE
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 1. „Krok po kroku – kalendarium”
Nr 4. „Za czy przeciw? – karta pytań dodatkowych”
Nr 5. „Zyski i straty – karta pytań dodatkowych”
Nr 6a. „Polska droga – karta pracy”
Dla ucznia:
Nr 2. „Unia Europejska w oczach polityków – układanka”
Nr 3. „Szanse i zagrożenia – karta pracy”
Nr 6b. „Polska droga – karta pracy”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG LEKCJI

1. Wprowadzenie
Zapytaj uczniów, czy wiedzą, ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej. Zapytaj, kiedy powstała
i czy do UE należy również Polska. Odpowiedź jest jasna – Polska należy do Unii Europejskiej, ale nie
zawsze tak przecież było. UE nie powstała jako organizacja dwudziestu ośmiu państw, ale rozszerzała
się stopniowo.
Wspólnie przypomnijcie sobie najważniejsze daty z historii Unii, przede wszystkim te dotyczące jej
rozszerzania. Zatrzymajcie się na 2004 roku. Wtedy Polska – dokładnie 1 maja – razem z grupą
dziewięciu innych państw, dołączyła do Unii Europejskiej.
Przejdźcie do historii Polski. Przedyskutujcie krótko najważniejsze przeszkody, które stały na drodze
polskiej integracji z Unią od czasu jej powstania – przede wszystkim „żelazną kurtynę, która zapadła
od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem, dzieląc nasz kontynent” (W. Churchill,
przemówienie w Fulton; 5 marca 1946).
Posługując się Materiałem pomocniczym nr 1 – Krok po kroku, przedstaw uczniom proces integracji
Polski z Unią Europejską.

2. Polacy wobec integracji
Dołączenie Polski do NATO i Unii Europejskiej zostało uznane za priorytet rozwoju Polski po 1989
roku. Zdecydowany odwrót od wschodu oraz zwrot na zachód miał mimo wszystko i zwolenników,
i przeciwników, tak wśród elit politycznych, jak i wśród społeczeństwa.
Zachęć uczniów do krótkiej dyskusji. Zadając im pytania z Materiału pomocniczego nr 4 – Za czy
przeciw?, ustalcie, jakie nastroje wobec integracji Polski ze strukturami europejskimi panowały
w społeczeństwie.
Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 2 – Unia Europejska w oczach polityków. Powiedz, że
skupicie się na stosunku polskich partii politycznych do integracji. Do czterech stanowisk należy
dopasować odpowiednie partie polityczne i cechy danego stanowiska. Bazą wiedzy będą informacje
wcześniej zdobyte podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

3. Szanse i zagrożenia
Dołączeniu do Unii Europejskiej towarzyszyło wiele kontrowersji. Swoje argumenty mieli przeciwnicy
i zwolennicy akcesji. Argumenty te najogólniej podzielić można na polityczne, ekonomiczne
i kulturowe.
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Podziel uczniów na 3 grupy (w przypadku dużej liczby uczniów – na 6). Rozdaj grupom Materiał
pomocniczy nr 3 – Szanse i zagrożenia. Każda z trzech grup niech zajmie się jedną płaszczyzną szans
i zagrożeń wynikających z integracji z Unią Europejską (grupa pierwsza – płaszczyzna polityczna,
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grupa druga – płaszczyzna gospodarcza, grupa trzecia – płaszczyzna kulturowa). Wytłumacz uczniom,
że muszą odnaleźć odpowiednie argumenty dla płaszczyzny, którą za zadanie mają opracować.
Wszystkie argumenty znajdują się w ramce. Każda grupa powinna wybrać lidera, który przedstawi
później wyniki pracy.

4. Zyski i straty
Wiedząc, jakie obawy i nadzieje towarzyszyły przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, spróbujcie
podsumować dziesięć lat przynależności naszego państwa do tej organizacji. Zadaj uczniom pytania
z Materiału pomocniczego nr 5 – Zyski i straty.

5. Podsumowanie
Podsumować zajęcia możesz na dwa sposoby. Pierwszym jest dyskusja. Spróbuj z uczniami dojść do
wspólnego stanowiska i wypracować jedną odpowiedź na pytanie: „Czy warto było do Unii
Europejskiej dołączyć?”.
Drugim sposobem jest gra dydaktyczna, która znajduje się w Materiale pomocniczym nr 6 – Polska
droga (część dla nauczyciela oraz część dla uczniów). Rozdaj uczniom przeznaczone dla nich karty
pracy, przygotuj część dla nauczyciela. Do prawidłowej realizacji ćwiczenia potrzebna jest także mała
piłka (pingpongowa, tenisowa, antystresowa – piłkę można też „stworzyć” z pogniecionej kartki) oraz
odtwarzacz muzyczny (radio, boombox, laptop, telefon komórkowy… - muzykę musi być słychać
w całej sali).
Zadaniem uczniów jest stałe podawanie (lub rzucanie) sobie piłki w trakcie grania muzyki. Kiedy
muzyka przestaje grać, nauczyciel zadaje pytanie (kolejno z Materiału pomocniczego nr 6a – Polska
droga), na które odpowiedzieć musi osoba, w której ręce została piłka w momencie przerwania
muzyki. Uczeń może korzystać z karty pracy, na której zamieszczone są podpowiedzi. Dobrze, żeby
notował również numer pytania, na które odpowiada i prawidłową odpowiedź. Po udzieleniu
odpowiedzi muzyka ponownie gra, a uczeń podaje piłkę kolejnej osobie.
Po przeprowadzeniu pełnej rundy, warto grę podsumować. Można tego dokonać poprzez ponowne
przeczytanie pytań oraz udzielenie prawidłowych odpowiedzi przez uczniów (które powinny wynikać
z ich notatek), już bez muzyki, lub też poprzez wybranie pytań i odpowiedzi związanych tylko z polską
drogą do UE, a pominięciem zagadnień z historii Unii.
Można również nagrodzić najlepszych uczniów (najbardziej aktywnych, tych, którzy udzielili
największej liczby prawidłowych odpowiedzi) – np. plusami z aktywności.
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Materiał pomocniczy nr 1

Krok po kroku
18 kwietnia 1951 – Traktat Paryski: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Belgia,
Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, RFN)
25 marca 1957 – Traktaty Rzymskie: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
1967 – Traktat fuzyjny: połączenie instytucjonalne Wspólnot
1973 – dołączenie do Wspólnot Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii
1981 – dołączenie do Wspólnot Grecji
1986 – dołączenie do Wspólnot Hiszpanii i Portugalii
1992 – Traktat z Maastricht: powstanie Unii Europejskiej
1995 – dołączenie do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji
2004 – dołączenie do Unii Europejskiej Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Estonii,
Litwy, Łotwy, Cypru i Malty
2007 – dołączenie do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii
2007 – Traktat z Lizbony: Unia Europejska organizacją międzynarodową
2013 – dołączenie do Unii Europejskiej Chorwacji
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1990 – wniosek o rozpoczęcie negocjacji stowarzyszeniowych między Polską i Wspólnotami
(szef polskiej delegacji negocjacyjnej – Jacek Saryusz-Wolski, unijnej – Pablo Benavides Salas)
16 grudnia 1991 – Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi
(początek integracji Polski ze Wspólnotami; Układ regulował 9 obszarów, m.in. dialog
polityczny, współpracę gospodarczą oraz przepływ pracowników), deklaracja Polski o chęci
przystąpienia do WE
Czerwiec 1993 – Kopenhaga: potwierdzenie możliwości przystąpienia do UE krajów z nią
stowarzyszonych, jeśli spełnią ustalone kryteria (tzw. kryteria kopenhaskie)
8 kwietnia 1994 – wniosek Polski w sprawie jej przystąpienia do UE
1 października 1996 – początek funkcjonowania Komitetu Integracji Europejskiej (organ
administracji rządowej ds. podejmowania i koordynowania polityki w sprawach związanych
z integracją)
22 maja 1997 – Narodowa Strategia Integracji (zbiór przedsięwzięć, które powinny zostać
zrealizowane dla uzyskania członkostwa)
16 lipca 1997 – avis (opinia) Komisji Europejskiej o złożonych wnioskach akcesyjnych
13 grudnia 1997 – Luksemburg: decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z sześcioma
państwami kandydującymi (także z Polską)
31 marca 1998 – rozpoczęcie oficjalnych negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią
Europejską; pierwszy etap: screening (przegląd) prawa, później negocjacje merytoryczne
13 grudnia 2002 – Kopenhaga: ostateczne zakończenie negocjacji Polski z UE
16 kwietnia 2003 – Ateny: podpisanie traktatu akcesyjnego dziesięciu państw Europy
Środkowo-Wschodniej (wśród nich – Polski) oraz Cypru i Malty do Unii Europejskiej
7 – 8 czerwca 2003 – referendum akcesyjne: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” – Tak (77,45%), Nie (22,55%)
1 maja 2004 – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
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Materiał pomocniczy nr 2

Tak, ale

Europa ojczyzn

Europa ojczyzna

Unia Europejska w oczach polityków

Sojusz Lewicy
Demokratycznej
Unia Pracy

Zjednoczona Europa ma
mieć charakter federacyjny
(ścisły związek państwa)

Ruch Stu (AWS)

Akcja Wyborcza
„Solidarność”
Polska prawica

Polskie Stronnictwo
Ludowe
Polska Partia Socjalistyczna

Związek suwerennych
państw opartych na
chrześcijańskich korzeniach
i chrześcijańskiej tożsamości

Członkostwo w Unii jako
konieczność, brak innej
możliwości rozwoju

Przeciw

Radykalna lewica
Konfederacja Polski
Niepodległej

Zagrożenie gospodarcze

Unia Polityki Realnej

Zagrożenie biurokratyczne
i ideologiczne

Polska Wspólnota
Narodowa – Polskie
Stronnictwo Narodowe

Zagrożenie tożsamości
narodowej
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Kształtowanie tożsamości
europejskiej
Poparcie państw słabszych,
liczących na wyrównanie
swych szans w zbudowanej
wspólnocie

Obrona polskiej tożsamości
Eksponowanie wartości
chrześcijańskich

Zastrzeżenia wobec
integracji europejskiej
Renegocjacja niektórych
niekorzystnych dla Polski
ustaleń

UE jako obcy element
zagrażający wartościom
narodowym
i uosobienie „zgniłego
Zachodu”
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Materiał pomocniczy nr 3

Szanse i zagrożenia
Większa międzynarodowa rola Polski - - - Uzależnienie od kapitału zagranicznego - - - Kultura polska
przynależy do kręgu cywilizacji łacińskiej (zachodniej) - - - Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski - - Zagrożenie dla tożsamości narodowej Polaków - - - Znaczna pomoc finansowa z budżetu UE - - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego i podniesienie poziomu życia Polaków - - - Obawa przed
przewodnictwem Niemiec w Europie - - - Znaczna utrata suwerenności - - - Polska gospodarka nie sprosta
konkurencji gospodarczej UE - - - Utrata przez Kościół Katolicki swojej tradycyjnej roli w narodzie polskim - - Poważne problemy w polskim rolnictwie - - - Brak wizji jedności Europy i integracji europejskiej w polskiej
polityce zagranicznej - - - Integracja przynosi więcej korzyści państwom biedniejszym niż bogatym - - Konieczność szybkiej restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa (bankructwa i bezrobocie) - - - Wzmocnienie
demokracji w Polsce - - - Umocnienie podziału Europy na wschodniej granicy Polski - - - Integracja Polski z UE
jako konieczność, jedyna możliwość - - - Wolny dostęp do wspólnego rynku

SZANSE

ZAGROŻENIA
PŁASZCZYZNA POLITYCZNA

PŁASZCZYZNA EKONOMICZNA

PŁASZCZYZNA KULTUROWA
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Materiał pomocniczy nr 4

Za czy przeciw?

Bardziej przychylne integracji Polski z Unią Europejską były osoby do 24. roku życia czy osoby
powyżej 65 roku życia?
/do 24. roku życia – brak historycznych obciążeń, dostępność do kultury zachodniej i rynków pracy, otwartość/

Bardziej przychylne integracji były osoby z wykształceniem średnim i wyższym czy z innym
wykształceniem?
/z wykształceniem średnim i wyższym – zrozumienie procesów integracyjnych, identyfikacja nowych możliwości/

Bardziej przychylni byli przedsiębiorcy, pracownicy fizyczno-umysłowi, pracujący na własny
rachunek, kadry kierownicze czy rolnicy?
/przedsiębiorcy, pracownicy fizyczno-umysłowi, pracujący na własny rachunek, kadry kierownicze – przede wszystkim ze
względu na dające różnorakie możliwości otwarcie rynku/

Materiał pomocniczy nr 5

Zyski i straty
1. Czy wzrosła międzynarodowa rola Polski?
2. Czy Polska uzależniła się od kapitału zagranicznego?
3. Czy wzmocniło się bezpieczeństwo Polski?
4. Czy została zagrożona tożsamość narodowa Polaków?
5. Czy Polska otrzymała znaczną pomoc finansową z budżetu UE?
6. Czy przyspieszył się rozwój gospodarczy i wzrósł poziom życia Polaków?
7. Czy obawa przed przewodnictwem Niemiec w Europie okazała się słuszna?
8. Czy Polska utraciła suwerenność?
9. Czy Kościół Katolicki utracił swoją tradycyjną rolę w narodzie polskim?
10. Czy pojawiły się poważne problemy w polskim rolnictwie?
11. Czy konieczna była szybka restrukturyzacja górnictwa i hutnictwa, pojawiły się bankructwa,
wzrosło bezrobocie?
12. Czy w Polsce wzmocniła się demokracja?
13. Czy wykorzystaliśmy wolny dostęp do wspólnego rynku?
14. Czy korzystamy z praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej?
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Materiał pomocniczy nr 6a

Polska droga

1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała na mocy Traktatu Paryskiego z…
(18 kwietnia 1951)
2. Na mocy Traktatów Rzymskich z 25 marca 1957 roku powstały…
(Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej)
3. Wspólnoty zostały założone przez 6 państw. Jakich?
(Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN)
4. Pierwsze rozszerzenie Wspólnot Europejskich w roku 1973 objęło…
(Wielka Brytania, Irlandia, Dania)
5. W latach 80-tych do Wspólnot dołączyły…
(Grecja, Hiszpania, Portugalia)
6. Wniosek o rozpoczęcie negocjacji stowarzyszeniowych między Polską i WE został złożony w roku…
(1990)
7. Szefem polskiej delegacji negocjacyjnej był…, a szefem Wspólnotowej…
(Jacek Saryusz-Wolski, Pablo Benavides Salas)
8. Umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami, która dała początek integracji, nazywała się…
(Układ Europejski)
9. W międzyczasie – w 1992 roku – na miejsce Wspólnot Europejskich powołano Unię Europejską. Na mocy…
(Traktat z Maastricht)
10. Natomiast w Kopenhadze w 1993 roku ustalono kryteria, które muszą zostać spełnione przed

przystąpieniem państwa do UE…
(Polityczne, gospodarcze, prawne, zdolność integracyjna UE)
11. Polska złożyła wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej…
(8 kwietnia 1994)
12. Ze względu na sprawowaną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, wniosek akcesyjny został złożony w…
(Grecja)
13. Z kolei w 1995 roku do UE dołączyły…
(Szwecja, Finlandia, Austria)
14. W tym roku po raz drugi do UE dołączyć mogło inne państwo, które – w wyniku referendum – nie

zdecydowało się…
(Norwegia)
15. Komisja Europejska wyraziła opinię o wniosku akcesyjnym Polski…
(16 lipca 1997)
16. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z sześcioma państwami, także z Polską, została podjęta

13 grudnia 1997 roku w…
(Luksemburg)
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17. Oficjalne negocjacje akcesyjne między Polską a Unią Europejską rozpoczęły się…
(Marzec 1998)
18. Negocjacje akcesyjne składają się z…
(Screening „przegląd” prawa, negocjacje merytoryczne)
19. Negocjacje ostatecznie zakończono 13 grudnia 2002 roku w…
(Kopenhaga)
20. W Atenach (ze względu na trwającą grecką prezydencję) dziesięć państw Europy Środkowo-Wschodniej

(także Polska) oraz Cypr i Malta podpisało…
(Traktat akcesyjny)
21. Traktat akcesyjny został podpisany…
(16 kwietnia 2003 roku)
22. Ostateczną decyzję o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podjęli obywatele poprzez…
(Referendum akcesyjne)
23. Na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”,

zadanie 7 i 8 czerwca 2003 roku, tak odpowiedziało…, natomiast przeciw było…
(77,45%, 22,55%)
24. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej…
(1 maja 2004 roku)
25. Oprócz Polski tego dnia do UE wstąpiły także…
(Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr, Malta)
26. Mimo że te państwa negocjowały warunki członkostwa w podobnym czasie do UE dołączyły w 2007 roku…
(Bułgaria, Rumunia)
27. Oficjalnie UE została organizacją międzynarodową na mocy traktatu, który został podpisany w 2007 roku

i wszedł w życie w 2009 roku…
(Traktat Lizboński)
28. Po traktatowych reformach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, swoją pierwszą Polska sprawowała…
(II półrocze 2011 roku)
29. W trakcie naszej prezydencji podpisano traktat akcesyjny z…
(Chorwacja)
30. W podobnym czasie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był Polak…
(Jerzy Buzek)
31. Komisarzem zajmującym się finansami i budżetem UE w kadencji 2009 – 2014 był...
(Janusz Lewandowski)
32. W 2014 roku Polska, oprócz 25 lat rozpoczęcia przemian demokratycznych oraz 15 lat członkostwa

w NATO…
(10 lat członkostwa w UE)
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Materiał pomocniczy nr 6b

Polska droga
CZAS

PAŃSTWA I MIEJSCA

Liechtenstein
Belgia, Holandia,
Luksemburg, Francja,
Włochy, RFN

18 kwietnia 1951

2001

25 marca 1957

16 kwietnia 2003

1967
1990
16 grudnia 1991
8 kwietnia 1994
1 stycznia 1995
16 lipca 1997
Marzec 1998
II półrocze 2011

7 – 8 czerwca 2003

1 maja 2004
1 kwietnia 2004
1 czerwca 2004
I półrocze 2010
I półrocze
2011

Wielka Brytania, Irlandia,
Dania
Szwajcaria
Grecja,
Hiszpania,
Portugalia
Grecja
Warszawa
Szwecja,
Finlandia, Austria
Islandia
Norwegia

PRAWO

Traktat
ustanawiający
EWWiS
Traktat ustanawiający
EWG
Traktat z
Maastricht

Traktat fuzyjny
Traktat
ustanawiający
Euratom
Traktat
amsterdamski
Jednolity Akt Europejski
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Luksemburg
Kopenhaga
Bruksela
Litwa, Łotwa,
Estonia, Czechy,
Słowacja, Słowenia,
Węgry, Cypr, Malta

Berlin
Bułgaria, Rumunia
Turcja
Chorwacja
Amsterdam
Czarnogóra

NAZWY I NAZWISKA

Traktat
akcesyjny
Traktat nicejski

Referendum

Europejska
Wspólnota
Gospodarcza,
Europejska

akcesyjne
Konstytucja dla Europy

Wspólnota Energii
Atomowej

Traktat Lizboński
Układ
z Schengen
Porozumienie
Umowa
stowarzyszeniowa
Układ Europejski

51,23%, 48%
Europejska Wspólnota Węgla
i Stali
Jacek SaryuszWolski, Pablo
Benavides Salas
Aleksander
Kwaśniewski

90,15%, 9,75%
Andrzej
Olechowski
Janusz Lewandowski
Polityczne,
gospodarcze,
prawne, zdolność
integracyjna UE

77,45%, 22,55%
Jerzy Buzek
Screening
(przegląd) prawa,
negocjacje
merytoryczne
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„To nie jest koniec,
to nawet nie jest początek końca,
to dopiero koniec początku”
Winston Churchill

TEMAT: Dziesięć z dziesięciu – największe rozszerzenie Unii Europejskiej
Cele:
 uczeń wie, które państwa wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku
 uczeń poznaje podstawowe fakty dotyczące tych państw
Metody:
 zadania
 praca w grupach
 praca indywidualna
Pojęcia kluczowe:
 rozszerzenie
 państwa członkowskie Unii Europejskiej
Materiały pomocnicze:
Dla ucznia:
Nr 1. „W poszukiwaniu nowych państw”
Nr 2. „Dziesięć z dziesięciu”
Nr 3. „Prawda czy fałsz?”
Nr 4. „Rozszerzeniowa krzyżówka”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Witamy w Unii Europejskiej!
Na początku dzisiejszych zajęć przypomnij uczniom, że 1 maja 2004 roku był dniem wyjątkowym nie
tylko dla Polaków. Właśnie wtedy do rodziny państw zjednoczonej Europy dołączyło bowiem aż
dziesięć nowych państw. Aby dowiedzieć się, jakie były to kraje rozdaj uczniom Materiał pomocniczy
nr 1 – W poszukiwaniu nowych państw. Powiedz im, że w każdym z zamieszczonych w nim zdań
ukryta została nazwa kraju i poproś o ich odnalezienie. Powyższe zadanie uczniowie mogą rozwiązać
pracując w parach.

2. Poznajmy się bliżej
Powiedz uczniom, że teraz, kiedy wiedzą już, jakie państwa wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004
roku, czas poznać je bliżej. Pomoże w tym zadanie z Materiału pomocniczego nr 2 – Dziesięć
z dziesięciu. Aby je wykonać, podziel klasę na kilka trzy- lub czteroosobowych grup, a każdej z nich
rozdaj kartoniki wycięte z powyższego Materiału pomocniczego. Zadaniem uczniów jest połączenie
nazwy danego państwa z jego cechami charakterystycznymi / stolicą / zabytkami / itp. Po skończonej
pracy wspólnie sprawdźcie, czy praca została wykonana poprawnie.

3. Znasz odpowiedź?
Teraz, kiedy uczniowie znają już podstawowe fakty dotyczące państw, które razem z Polską wstąpiły
do Unii Europejskiej, zaproponuj im wykonanie jeszcze dwóch zadań, które sprawdzą ich ogólną
wiedzę o tychże krajach, a także pozwolą poznać kilka ciekawostek. Zadania te znajdziesz
w Materiale pomocniczym nr 3 – Prawda czy fałsz? oraz w Materiale pomocniczym nr 4 –
Rozszerzeniowa krzyżówka. Pierwsze z nich polega na zaznaczeniu, które z podanych zdań są
prawdziwe, a które fałszywe. Następnie uczniowie powinni wypisać kolejno litery, przyporządkowane
do zdań prawdziwych, utworzą one hasło – sposób, za pośrednictwem którego Polacy zdecydowali
o naszym członkostwie w Unii Europejskiej. Z kolei drugie to krzyżówka, po poprawnym jej
rozwiązaniu uczniowie dowiedzą się, który kraj jako pierwszy, a który jako ostatni złożył wniosek
o członkostwo we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej (oczywiście spośród tych dziesięciu
krajów, które weszły do rodziny państw zjednoczonej Europy 1 maja 2004 roku). Oba powyższe
zadania uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie, w parach lub w grupach.
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Materiał pomocniczy nr 1

W poszukiwaniu nowych państw

1. Malcy próbowali dosięgnąć gwiazd.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
2. Klucze chyba zgubił wczoraj.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
3. To jest Ernest. On i Ania mieszkają w Krakowie.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
4. Stal i twarde żeliwo to stopy żelaza.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
5. Młot waży bardzo dużo.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
6. Omal talerza nie potłukł.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
7. Monopol skazuje na wyższe ceny.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
8. Tłum ręce uniósł, owacja się zaczęła.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
9. Pomysłowe niańki to najlepsze opiekunki.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
10. Mowę gryzoni chciał dobrze poznać.
Państwo ukryte w tym zdaniu to: ……………………………………….………….
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Materiał pomocniczy nr 2

Dziesięć z dziesięciu

Cypr
Azja

Miedź

– choć kraj ten jest członkiem
UE jest jedynym jej państwem,
które w całości leży na innym
kontynencie

– jej nazwa pochodzi właśnie
od nazwy tego kraju, gdyż
wydobywaną ją tam w dużych
ilościach

Nikozja
– stolica tego państwa

Czechy
Most Karola
– most na Wełtawie (rzece
w stolicy tego kraju) łączący
dwie dzielnice. Ma prawie 516
m długości

Praga
– stolica tego państwa

Knedliki
– popularne w tym kraju danie.
Przygotowywane z ziemniaków
jako dodatek do potraw lub
danie główne

Estonia
Tallin
– stolica tego państwa

Wyspy
– do tego państwa należy ich
aż 1520

Eesti
– tak brzmi nazwa tego
państwa w jego rodzimym
języku

Litwa
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Władysław Jagiełło Chłodnik i cepeliny
- Wielki Książe tego kraju,
a od 1386 roku także król
Polski, pokonał Krzyżaków pod
Grunwaldem

– zupa i rodzaj pyz lepionych
z ziemniaków, popularne w tym
kraju potrawy

Łotwa
Statua Wolności
– znajdujący się w stolicy tego
kraju jeden z najwyższych
pomników w Europie,
ma 43 m wysokości

Ryga

Dźwina

– stolica tego państwa

– najdłuższa rzeka tego kraju

Malta
Najmniejsze
– kraj ten to najmniejsze pod
względem powierzchni i liczby
ludności państwo w UE

Zakon Szpitalników
– pochodzący z tego kraju
zakon (Joannici), który zajmuje
się prowadzeniem szpitali
i pomocą ubogim

Valletta
– stolica tego państwa

Polska
Wawel

Syrenka

– wzgórze w Krakowie, na
którym stoi m.in. Zamek
Królewski

– symbol stolicy tego kraju,
znajdujący się także w jego
herbie

Warszawa
– stolica tego państwa

Słowacja
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Gerlach
- położony w tym kraju
najwyższy szczyt Tatr i całych
Karpat, wznosi się na wysokość
2655 m n.p.m.

Krzyż lotaryński
– trafił do tego kraju dzięki
Cyrylowi i Metodemu, można
go znaleźć w jego herbie

Słowenia
Alpy
– najwyższe góry tego kraju,
a jednocześnie całej Europy.
Położone także w kilku innych
państwach

Lublana
– stolica tego państwa

Smok
– jego podobizna znajduje się
w herbie stolicy tego państwa

Węgry
Balaton
– największe jezioro tego kraju
oraz całej Europy Środkowej
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Budapeszt
– stolica tego państwa

Gulasz
– znana pochodząca z tego
kraju potrawa przyrządzana
z papryki, ziemniaków, cebuli
i mięsa
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Materiał pomocniczy nr 3

Prawda czy fałsz?

PRAWDA

R
A
E
F
K
C
E
R
S
E
Y
J
N
N
D
O
Ś
U
M
Ć

FAŁSZ

Cypr nazywany jest wyspą kotów, można je tam spotkać na
każdym kroku.
Najdłuższą rzeką Węgier jest Wełtawa.
Śnieżka to najwyższy szczyt Czech, a także całych Sudetów.
Mierzy on 1602 metry n.p.m.
Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny.
Na fladze Cypru znajduje się kontur tego kraju w kolorze
zielonym.
Na Łotwie urodził się Ivan Vucetic – twórca daktyloskopii.
Najwyższy szczyt Słowenii (umieszczony na fladze tego kraju)
to Triglav.
Pochodzący z Łotwy Mark Rothko to znany na całym świecie
malarz ekspresjonista.
Język maltański jest najbardziej skomplikowanym językiem
unijnym, jego alfabet składa się ze 158 znaków.
Stolica Węgier powstała z połączenia Budy i Pesztu – miast
leżących na dwóch brzegach Dunaju.
Estonia jest najmniejszym – pod względem zajmowanej
powierzchni – państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Narodowa potrawa Litwy to gulasz rybny.
Niemen to najdłuższa przepływająca przez Litwę rzeka.
W Polsce znajduje się najniżej położony punkt w Unii
Europejskiej, czyli tzw. Wielka Depresja.
Juraj Jánošík to słowacki zbójnik i bohater narodowy,
obrabowywał bogatych i obdarowywał biednych.
Największe jezioro na Słowacji to Łagoda. Jego powierzchnia
zajmuje obszar prawie 18 000 km2.
Słowenia była największym (pod względem liczby ludności)
krajem, który wstąpił do Unii Europejskiej w 2004 roku.
W Estonii wymyślony został Skype – komunikator internetowy
umożliwiający prowadzenie rozmów.
Pustynia Błędowska to największy w Polsce
i w całej Unii Europejskiej piaszczysty obszar.
W Czechach znajduje się najdłuższy most w Unii Europejskiej –
most Vasco da Gama.

HASŁO: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Materiał pomocniczy nr 4

Rozszerzeniowa krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.
6.
1.

2.
4.

8.

12.
3.
9.
7.
5.
11.

1. Stolica Cypru to …..
2. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Czech?
3. Trzy kolory na estońskiej fladze to biały, niebieski i …..
4. Jak nazywa się wieś, pod którą wojska polsko-litewskie wspólnie pokonały Krzyżaków w 1410 roku?
5. Nad jakim morzem położona jest Łotwa?
6. Pochodzący z tego kraju Joannici to inaczej Zakon …..
7. Miesiąc, w którym Polska złożyła wniosek o członkostwo we Wspólnotach Europejskich to …..
8. Flaga Słowacji składa się z trzech pasów ułożonych poziomo czy pionowo?
9. Trzy kolory na słoweńskiej fladze to biały, czerwony i …..
10. Słynne powiedzenie mówi, że Polak i Węgier to dwa …..

HASŁO: ___ ___ ___ ___
1

2

3

4

I

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ *
5

6

7

8

9

10

11

12

* Pierwsze państwo z hasła złożyło wniosek o członkostwo we Wspólnotach Europejskich 4 lipca 1990 roku,
natomiast drugie swój wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej złożyło 10 czerwca 1996 roku.
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„Czasy się zmieniają
i my zmieniamy się wraz z nimi”

Lotar I

TEMAT: Polacy w Unii Europejskiej
Cele:




uczeń zna sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Polski oraz Europy po 1989 roku
uczeń zna opinię publiczną Polaków na tematy związane z integracją europejską
uczeń potrafi analizować dane statystyczne i wyciągać na ich podstawie wnioski

Metody:
 praca w grupach
 dyskusja
 analiza danych
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 integracja europejska
 Polska w Unii Europejskiej
 opinia publiczna
 poparcie społeczne
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 1. „Obawy i nadzieje, optymizm i Polacy w Unii Europejskiej – mini-wykład”
Dla ucznia:
Nr 2. „Czy zawsze byliśmy <za>? – karta pracy”
Nr 3. „Walka na argumenty – karta pracy”
Nr 4. „O aktywności – karta pracy”
Nr 5. „Obawa, nadzieja i optymizm – karta pracy”
Nr 6. „Stereotypowy Polak, stereotypowy Europejczyk – karta pracy”
Nr 7. „Polak-Europejczyk? – karta pracy”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG LEKCJI
1. Wprowadzenie
W 2014 roku mija 10 lat od momentu, w którym Polska stała się państwem członkowskim Unii
Europejskiej. Istotną datą jest 1 maja 2004 roku – to właśnie wtedy nastąpiła akcesja. Jednak sama
integracja Polski z unijnymi strukturami rozpoczęła się dużo wcześniej, na początku lat 90-tych.
Stowarzyszenie, umowy, negocjacje, akcesja – unijne nazewnictwo może wydawać się
skomplikowane, a biorąc pod uwagę fakt, iż w końcu poprzedniego stulecia Internet nie był tak
powszechnie dostępny jak teraz – zdobywanie wiedzy na temat integracji mogło być dla Polaków
nieco utrudnione.
Czy dostępność informacji wpływała na poparcie dla integracji? Co Polacy – w ciągu tych ponad
dwudziestu lat – myśleli i myślą o Unii Europejskiej, jakie powoduje ona w nich odczucia? Jakimi
argumentami posługiwali się zwolennicy i przeciwnicy integracji? Przekaż uczniom, że zajęcia
dotyczyć będą opinii publicznej na tematy związane z integracją europejską Polski. Aby wprowadzić
uczniów w tematykę, możesz wykorzystać mini-wykład, który znajduje się w Materiale pomocniczym
nr 1 – Obawy i nadzieje, optymizm i Polacy w Unii Europejskiej.

2. Za i przeciw
Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 2 – Czy zawsze byliśmy „za”?. Znajduje się w nim wykres
przedstawiający stosunek Polaków do integracji europejskiej na przestrzeni dwudziestu lat – od 1994
roku (kiedy wszedł już w życie Układ Europejski podpisany pomiędzy Polską a Wspólnotami
Europejskimi) do 2014 roku, w którym mija dziesiąta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Uczniowie mogą analizować dane samodzielnie, w mniejszych grupach lub wspólnie z opiekunem.
Analiza powinna być podstawą udzielenia odpowiedzi na zawarte w Materiale pytania.

3. Argument vs argument
Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy integracji europejskiej posługiwali się określonymi
argumentami; te jednak zmieniały się razem z rozwojem współpracy pomiędzy Polską i UE, a także
charakterem tej współpracy (Polska jako państwo stowarzyszone z WE, Polska jako państwo
kandydujące, Polska jako państwo członkowskie). Aby opisać obraz zwolennika i przeciwnika
integracji z lat 90-tych XX wieku oraz euroentuzjasty i eurosceptyka z 2014 roku, rozdaj uczniom
Materiał pomocniczy nr 3 – Walka na argumenty.

4. Opinie i czyny
Na podstawie wcześniejszych analiz stwierdzić można, że Polacy już w latach 90-tych XX wieku
wykazywali się sporym poparciem dla integracji naszego państwa z unijnymi strukturami. Decydujące
jednak w tej sprawie było przeprowadzone w 2003 roku referendum akcesyjne i udzielenie zgody na
wstąpienie Polski do UE. W 2003 roku frekwencja była wysoka. Warto pamiętać, że Unia Europejska
to nie tylko opinia – Polacy jako jej obywatele mogą również czynnie kształtować jej przyszłość, np.
biorąc udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i oddając swoje głosy. Czy za wysokim
poparciem dla integracji idą czyny i uczestnictwo w wyborach? Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy
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nr 4 – O aktywności. Dzięki tym danym zastanówcie się, co wpływa na niską frekwencję wyborczą i co
zmieniło się od 2003 roku.

5. Pozytywne nastawienie
1 maja 2004 roku wiązał się ze znaczącą zmianą nie tylko dla Polski, która stała się członkiem
unikalnej organizacji, ale także dla Polaków, którzy dołączyli do grona obywateli Unii Europejskiej.
Aby dowiedzieć się, jakie odczucia towarzyszyły Polakom w tym momencie, rozdaj uczniom Materiał
pomocniczy nr 5 – Obawa, nadzieja i optymizm. Skąd wynikały takie, a nie inne odczucia? Jak
dziesięć lat członkostwa Polski w UE wpłynęło na nasze pozytywne nastawienie
w odniesieniu do jej przyszłości i jak prezentuje się ono na tle obywateli innych państw europejskich?
W odpowiedzi na te pytania pomoże analiza zawartych w Materiale danych.

6. Stereotypowe obrazy
Mimo że Polska „od zawsze” znajduje się w Europie, przez sytuację polityczną, gospodarczą
i społeczną Europy w drugiej połowie XX wieku pomiędzy „typowymi” Polakami i „typowymi
Europejczykami” pojawiło się sporo różnic. Na podstawie Materiału pomocniczego nr 6 –
Stereotypowy Polak, stereotypowy Europejczyk zastanówcie się, jak prezentował się obraz Polaka
i Europejczyka na początku lat 90-tych XX wieku. Odniesienia do czasów sprzed 1989 roku są
nieuniknione!

7. Polak? Europejczyk!
Jak już wspomniano, w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Polacy otrzymali obywatelstwo
UE. Oprócz praw z niego wynikających warto jednak zastanowić się, czy Polacy czują się
Europejczykami i czy wcześniej przeanalizowane obrazy Polaków i Europejczyków zmieniły się na
przestrzeni lat. Które cechy się zmieniły w szczególności? Czy, ze względu np. na otwarte granice,
poznaliśmy Europejczyków lepiej? Czy, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój naszego państwa,
czujemy się bardziej Europejczykami? Na podstawie Materiału pomocniczego nr 7 – PolakEuropejczyk? Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na te pytania. W analizie danych przydatna może
być również karta pracy prawda – fałsz.

8. Podsumowując…
Aby podsumować zajęcia, warto zadać uczniom kilka dodatkowych pytań. Po pierwsze: czy i dlaczego
Polacy tak bardzo popierają integrację europejską? Po drugie: czy argumenty stosowane przez
zwolenników oraz przeciwników integracji były słuszne i jak na ich tle prezentują się argumenty
stosowane obecnie? Po trzecie: dlaczego, mimo wysokiego poparcia, Polacy nie chcą uczestniczyć
w życiu politycznym Unii Europejskiej i frekwencja wyborcza jest tak niska? Po czwarte: czy obawy
przed Unią Europejską były słuszne, czy nadzieje się spełniły? Po piąte: jak najnowsza historia
wpłynęła na postrzeganie Polaków i Europejczyków? I po szóste: czy mimo różnic w obrazie Polaka
i Europejczyka, które ujawniają się w badaniach, czujemy się Europejczykami? Ważne, aby w dyskusji
wywołanej tymi pytaniami, uczniowie jedynie bazowali na materiałach, z którymi pracowali w trakcie
zajęć – ma to być przede wszystkim czas na to, żeby oni sami, jako przedstawiciele młodego
pokolenia, mogli zastanowić się nad tymi kwestiami i w imieniu młodzieży przedstawić własne opinie.
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Materiał pomocniczy nr 1

Obawy i nadzieje, optymizm i Polacy w Unii Europejskiej
Zmiany po 1989 roku wywołały konieczność
zbudowania nowego ładu międzynarodowego.
Taką sytuację ukształtowały głównie: pokojowa
rewolucja (zwana Jesienią Ludów) w latach 1989 –
1990 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej,
której skutkiem był upadek w regionie tzw.
realnego socjalizmu i rozpoczęcie procesu
przemian
demokratyzacyjnych,
pokojowe
zjednoczenie Niemiec w 1990 roku oraz rozpad
ZSRR (a także rozwiązanie Układu Warszawskiego
i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej).
Państwa Europy Środkowej i Wschodniej stworzyły
nowe koncepcje i zasady polityki zagranicznej,
w których – po zerwaniu wcześniejszych powiązań
– eksponowano przede wszystkim suwerenność,
niezawisłość, terytorialną integralność oraz interes
narodowy państw zależnych dotychczas od ZSRR.
Ważnym punktem budowania nowego ładu była
orientacja
prozachodnia
i
proeuropejska
w politykach narodowych oraz wyraźnie i często
wyrażane dążenie do integracji ze strukturami
euroatlantyckimi.
Takie cele – członkostwo w NATO oraz członkostwo
w Unii Europejskiej – na początku ostatniej dekady
XX wieku wyznaczyła sobie również Polska.
Konsekwentnie
realizowany
(przy
sporej
przychylności zintegrowanych wcześniej w ramach
tych struktur państw) plan ziścił się. 12 marca 1999
roku w Independence (stan Missouri, USA), po
przekazaniu aktu przystąpienia Polski do Traktatu
Północnoatlantyckiego, Polska formalnie stała się
członkiem NATO. Po kolejnych pięciu latach –
1 maja 2004 roku – Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej, po uprzednim
podpisaniu (16 kwietnia 2003 roku) Traktatu
akcesyjnego. Pamiętać jednak trzeba, że wiążącą
decyzję w tej sprawie podjęli obywatele naszego
państwa – w trakcie referendum akcesyjnego,
które przeprowadzono 7 i 8 czerwca 2003 roku.
Zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej wyraziło 77,45% biorących
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w referendum udział Polaków. Przeciwnych było
22,55% głosujących. Wysokie poparcie dla
integracji europejskiej charakteryzuje Polaków od
wielu lat, ten entuzjazm wyróżnia nas również na
tle całej Unii Europejskiej. To ważne.
Zgodnie z badaniami Centrum Badania Opinii
Społecznej, w maju 2004 roku, tuż po wstąpieniu
Polski do UE, zwolennikami integracji było 71%
badanych Polaków, co piąty był temu procesowi
przeciwny (20%), a blisko co dziesiąty (9%) –
niezdecydowany. Akcesję przyjmowano przede
wszystkim z nadzieją i zaciekawieniem, mimo że
nie zabrakło także obaw. Na pozytywny odbiór
tego wydarzenia z pewnością wpływ miał fakt, że
nie spowodowało ono drastycznych zmian, za to
otworzyło wiele nowych drzwi (i granic).
Pięć lat członkostwa w UE pozwoliło Polakom
zdobyć niezbędne doświadczenie w tym, jak być
obywatelem Unii Europejskiej. Analizy, w których
dokonywano pięcioletniego bilansu akcesji
wskazały, że obywatelem Unii Europejskiej –
według Polaków – jest bardzo dobrze być. Kolejne
badanie CBOS pokazało, że aż 85% respondentów
było w kwietniu 2009 roku zwolennikami integracji
europejskiej, a zaledwie 9% - jej przeciwnikami.
Zdecydowana większość badanych twierdziła
wtedy też, że integracja z Unią Europejską przynosi
Polsce więcej strat niż korzyści (65%), pozytywnie
wpływając także na pozycję Polski w Europie (74%).
Po jedenastu latach od referendum i dziesięciu
latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
(w maju 2013 roku) Polacy wciąż wykazują się
szerokim poparciem dla integracji europejskiej –
zdecydowanymi zwolennikami określa się 72%
badanych
(CBOS).
Co
więcej,
według
Eurobarometru jesteśmy jednym z najbardziej
optymistycznie nastawionych narodów wobec
przyszłości UE – w jasnych barwach przyszłość Unii
widzi aż 66% Polaków. Bardziej optymistyczni są
jedynie obywatele Malty, Irlandii i Danii.
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Materiał pomocniczy nr 2

Czy zawsze byliśmy „za”?
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający stosunek Polaków do integracji europejskiej na
przestrzeni dwudziestu lat – od 1994 roku (kiedy wszedł już w życie Układ Europejski podpisany
pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi) do 2014 roku, w którym mija dziesiąta rocznica
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Po analizie danych zastanówcie się:






Z czego wynika tak wysokie poparcie dla integracji? Czy motywacje zwolenników UE zmieniały
się w trakcie tych dwudziestu lat?
Jakie podstawowe argumenty „za” integracją europejską posiadali jej zwolennicy?
Z jakich przyczyn mogła wzrastać liczba przeciwników integracji?
Jakie podstawowe argumenty „przeciw” integracji europejskiej posiadali jej przeciwnicy?
Jakie wydarzenia z historii najnowszej (Polski oraz Unii Europejskiej) mogły mieć wpływ na
wahania nastrojów społecznych wobec integracji?

Źródło: CBOS, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nr 52/2014, Warszawa 2014.
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Materiał pomocniczy nr 3

Walka na argumenty
Zobacz, jakimi argumentami posługiwali się zwolennicy i przeciwnicy integracji Polski z Unią
Europejską w 1996 roku, a jakimi posługują się obecnie euroentuzjaści i eurosceptycy.
Czy przewidywane w latach 90-tych XX wieku korzyści pojawiły się? Czy obawy były słuszne? Czy
obecnie wskazywane plusy i minusy są rzeczywiste? Czy, biorąc pod uwagę wskazywane przez
respondentów argumenty, Unia Europejska ma wpływ na Wasze życie? Zauważalna jest różnica
w formułowaniu racji – czy na uszczegółowienie argumentów miał wpływ wzrost wiedzy na tematy
związane z Unią Europejską?

1996
Czego, jakich korzyści Polacy mogą się spodziewać po tym, jak nasz kraj stanie się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej?
Korzystne zmiany w gospodarce, umocnienie złotówki, napływ kapitału zagranicznego
Poprawa materialnych warunków życia ludzi, wyższe zarobki
Ożywienie handlu zagranicznego
Zmniejszenie bezrobocia
Napływ nowych technologii
Otwarcie granic, swoboda podróżowania, otwarcie na świat
Większe bezpieczeństwo kraju
Ogólnie – nadzieja lepszego życia
Poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej
Korzyści dotyczące rolnictwa
Pomoc finansowa Zachodu, umorzenie długów
Stabilizacja polityczna
Pozostałe korzyści łącznie (m.in. ochrona środowiska, zmiany w mentalności, możliwość legalnego
podejmowania pracy na Zachodzie, ogólnie – wsparcie krajów zachodnich)
Brak korzyści
Trudno powiedzieć

31%
19%
15%
11%
8%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
9%
3%
24%

A na jakie, Pana(i) zdaniem, straty, niedogodności, problemy będziemy narażeni?
Trudności w dopasowaniu polskiej gospodarki do wymogów Unii
Konkurencja zachodnich towarów
Trudności dotyczące rolnictwa
Straty finansowe państwa
Utrata, ograniczenie samodzielności
Wzrost przestępczości
Wyprzedaż majątku narodowego cudzoziemcom
Trudności w dostosowaniu polskich norm, przepisów i prawa do obowiązujących w Unii
Wzrost bezrobocia
Wykorzystanie gospodarcze przez silniejsze państwa, zaplecze taniej siły roboczej
Pozostałe problemy łącznie (m.in. choroby cywilizacyjne, narkomania, niekorzystne zmiany w sferze obyczajów
i mentalności, zatracenie tożsamości narodowej, masowy napływ cudzoziemców)
Nie będzie strat ani problemów
Trudno powiedzieć

9%
9%
8%
8%
7%
4%
3%
3%
3%
3%
9%

9%
36%
Źródło: CBOS, Integracja Polski z Unią Europejską, BS/113/111/96, Warszawa 1996.
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2014
Jakie są plusy członkostwa Polski w UE?
OTWARTE GRANICE: KORZYŚCI DLA OBYWATELI
Otwarcie granic, swoboda przemieszczania się, układ z Schengen, ruch bezwizowy
Swoboda podejmowania pracy w UE, swoboda działalności gospodarczej i mniejsze bezrobocie
w Polsce
Swoboda podróżowania, rozwój turystyki
Możliwość kształcenia, studiowania za granicą
Korzyści dla młodych, szanse dla młodych
Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej za granicą

31%
17%
3%
2%
2%
1%

FUNDUSZE UNIJNE
Korzyści finansowe, napływ pieniędzy z funduszy unijnych, dotacje i projekty unijne
Inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową – budowa dróg, autostrad, mostów, ścieżek rowerowych
Rozwój kraju, rozwój miast i wsi, poprawa infrastruktury
Korzyści dla oświaty, szkolnictwa: boiska dla szkół, budowa / remonty szkół, przedszkoli, programy unijne
w szkołach
Wsparcie rynku pracy, promocja zatrudnienia: dofinansowywanie staży dla bezrobotnych, dofinansowywanie
młodych pracowników
Dotacje dla firm, dofinansowywanie gospodarki
Wspieranie przedsiębiorczości, fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Korzyści dla nauki, finansowanie nauki, wymiany studenckie, współpraca naukowa
Korzyści dla środowiska naturalnego, ekooczyszczalnie, dopłaty do kolektorów słonecznych

30%
11%
8%
3%
2%
2%
2%
1%
1%

ROLNICTWO
Korzyści dla rolnictwa – promocja polskiej żywności, dopłaty do rolnictwa

13%

GOSPODARKA I WARUNKI ŻYCIA
Korzyści dla gospodarki – rozwój gospodarczy i techniczny, stabilizacja gospodarcza, dostęp do nowych
technologii, napływ kapitału zagranicznego, impuls prorozwojowy
Rozwój handlu – artykuły z UE, brak barier celnych, rynki zbytu, lepsze relacje handlowe
Poprawa materialnych warunków życia, wzrost płac

10%
6%
1%

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI I JEJ POZYCJA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
Poprawa bezpieczeństwa kraju i poprawa stosunków międzynarodowych, obrona przed Rosją, wspólna
polityka zagraniczna
Poprawa pozycji Polski w Europie: wpływ na decyzje UE, głos Polski bardziej się liczy na forum europejskim

5%
1%

OTWARCIE NA ŚWIAT
Otwarcie na świat, integracja ze światem, brak barier kulturowych, wzajemne poznanie, likwidacja
stereotypów, poczucie wspólnoty

3%

WSPÓLNOTA POLITYCZNA
Wspólna polityka i współpraca w różnych dziedzinach: kultura, wymiar sprawiedliwości, wspólne działanie
Ujednolicenie prawa, lepsza kontrola stosowania prawa, możliwość odwoływania się od decyzji polskich
sądoów do europejskich trybunałów
Kontrola i nadzór UE, Unia nas pilnuje - ogólnie

1%
1%
1%

INNE KONKRETNE PLUSY
Wolność
Więcej demokracji, rozszerzenie demokracji bezpośredniej, wartości demokratyczne
Ogólniki: duży wpływ UE, bez UE nic byśmy nie mieli, jest lepiej
Brak plusów, brak korzyści
Nie wiem, nie interesuję się
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Jakie są minusy członkostwa Polski w UE?

PRAWO I SUWERENNOŚĆ
Zastrzeżenia do przepisów prawa unijnego, biurokracja: nadmierna regulacja prawna, bzdurne dyrektywy, złe
zarządzenia
Ograniczona suwerenność, brak samodzielności w podejmowaniu decyzji, brak niepodległości, niezależności,
uzależnienie od UE, podporządkowanie jej decyzjom
Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego, prawo unijne jest ponad prawem polskim,
unifikacja prawna
Brak równości Polski z innymi krajami unijnymi, dominacja starych państw unijnych, integracja korzystna tylko
dla największych, najbogatszych państw Unii, słaba pozycja Polski w UE
Zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, zbyt duże wymogi w tym zakresie, pakiet klimatyczny,
chcą zabronić palić, polityka energetyczna Unii, opór w sprawie wydobycia gazu łupkowego

12%
8%
6%
2%
1%

ROLNICTWO
Problemy rolnictwa i producentów żywności: niższe dopłaty dla rolników, wysokie ceny nawozów, limity
produkcyjne w rolnictwie, sankcje za przekroczenie limitów, restrykcyjne przepisy dla producentów żywności

6%

GOSPODARKA I WARUNKI ŻYCIA
Niekorzystne skutki gospodarcze: uzależnienie gospodarki, upadek gospodarki, obcy kapitał, wykupywanie
zakładów pracy przez korporacje, zniszczenie małych sklepów, duży import, Polska kolonią bogatej Europy
Złe warunki życia, wysokie koszty utrzymania: wzrost cen, niskie dochody, emerytury, renty, bieda,
nierówności, zła polityka społeczna
Bezrobocie, brak pracy, brak pracy dla młodych
Perspektywa wprowadzenia euro, konieczność wprowadzenia euro
Za mało wolnego rynku, interwencje w gospodarkę, limity, blokowany rynek zbytu dla polskich produktów,
ograniczenia w handlu, ograniczenia w rozwoju gospodarki
Różnice w poziomie życia w Polsce i w UE, przepaść płacowa, niskie zarobki, ceny unijne
Emigracja zarobkowa Polaków jej złe skutki

5%
5%
4%
3%
2%
2%
1%

ZAGROŻENIA DLA TRADYCJI, OBYCZAJÓW, KULTURY
Zagrożenia dla tradycji, obyczajów, kultury: narzucanie lewicowej propagandy, legalizacja małżeństw
homoseksualnych, dążenia do legalizacji narkotyków, ingerencja w wychowanie dzieci
Imigracja, islam w Europie, Rumuni, napływ cudzoziemców

2%
1%

FINANSOWE SKUTKI INTEGRACJI
Duże koszty, dokładanie do budżetu Unii, konieczność wpłacania składek, finansowe wsparcie dla państw Unii
pogrążonych w kryzysie
Zadłużanie kraju, miast, regionów
Obawa, że trzeba będzie zwracać dotacje unijne, konieczność zwrócenia pieniędzy z UE, biorą pieniądze i nasze
dzieci będą je spłacać
Słabe wykorzystywanie pieniędzy unijnych, niewłaściwe rozliczanie funduszy unijnych, kary za niewykorzystane
fundusze

2%
1%
1%
1%

INNE
Niewykorzystane skutki związane z zaangażowaniem międzynarodowym, wyjazdy na misje wojskowe

1%
Problemy w innych sferach życia
1%
Ogólnie wyrażane rozczarowanie i brak zaufania do UE: niespełnione obietnice
1%
Nie widzę minusów, pozytywne opinie o UE
19%
Trudno powiedzieć
28%
Źródło: CBOS, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nr 52/2014, Warszawa 2014.
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Materiał pomocniczy nr 4

O aktywności
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby
w odbywającym się w 2003 roku referendum akcesyjnym Polacy nie wyrazili na to zgody – lub też
frekwencja okazałaby się niewystarczająca, aby wynik głosowania uznać za ważny i wiążący.
Referendum odbywało się 7 i 8 czerwca 2003 roku, frekwencja sięgnęła 58,85%.
Od przystąpienia Polski do UE możemy wypowiadać się o sprawach europejskich poprzez m.in.
uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory Polacy mogli głosować
trzykrotnie: 13 czerwca 2004 roku, 7 czerwca 2009 roku oraz 25 maja 2014 roku. Frekwencja
wynosiła: 20,87% (2004), 24,53 (2009) i 23,82% (2014).
Analizując poniższy wykres zastanówcie się, dlaczego frekwencja w wyborach do PE utrzymuje się na
tak niskim poziomie, mimo wysokiej frekwencji w trakcie referendum akcesyjnego. Czy wpływ na taki
wynik ma brak wiedzy na tematy europejskie? Skąd wynika tak niskie zainteresowanie tymi
wyborami? Jak przedstawiają się wyniki porównywane do frekwencji osiąganej w innych wyborach
krajowych, np. parlamentarnych lub samorządowych?

Partycypacja wyborcza Polaków
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Frekwencja

20,00%
10,00%
0,00%
Referendum
akcesyjne 2003

Wybory do PE
2004

Wybory do PE
2009

Wybory do PE
2014

Dane: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl.
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Materiał pomocniczy nr 5

Obawa, nadzieja i optymizm
W przededniu integracji Polski z Unią Europejską sprawdzono, jakie uczucia towarzyszą Polakom
w odniesieniu do tego faktu. Dominujący w 2004 roku nie był entuzjazm, a obawa, nadzieja
i zaciekawienie. Inaczej w 2013 roku – swoim optymizmem wyróżniamy się na tle całej UE.
Zastanówcie się, biorąc pod uwagę również wcześniej przeanalizowane przewidywane korzyści
i koszty integracji (zmieniające się na przestrzeni lat), jakie były podstawy tych wyników. Pierwszy
wykres dotyczy odczuć w 2004 roku, drugi – odczuć wobec przyszłości UE we wszystkich państwach
członkowskich w 2013 roku. Skąd wynikają różnice w postrzeganiu przyszłości np. pomiędzy Polakami
a Włochami?

Źródło: CBOS, Opinie o integracji w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, BS/75/2004, Warszawa 2004.

Źródło: Eurobarometr 80, Opinia publiczna w Unii Europejskiej. Raport krajowy – Polska. 2013.
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Materiał pomocniczy nr 6

Zyski i straty
Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie cechy ma stereotypowy Polak, a jakie stereotypowy
Europejczyk? Albo czy obraz Polaków i Europejczyków się zmieniał? Poniżej wyniki badania, które
przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej w 1992 roku. Biorąc pod uwagę sytuację
polityczną, gospodarczą i społeczną Polski oraz Europy z początku lat 90-tych XX w., na podstawie
przytoczonych wyników badań, postarajcie się odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Jakie cechy (w 1992 roku) były charakterystyczne dla „typowego” Polaka i jaki obraz Polaków,
na ich podstawie, można stworzyć? Jak można było scharakteryzować Europejczyka?
2) Jakie cechy można wskazać jako wspólne Polakom i Europejczykom?
3) Pod jakim względem Polacy i Europejczycy znacząco się różnili? Z czego mogły wynikać te
różnice?
4) Jaki wpływ na wynik badania mógł mieć kontekst polityczny, gospodarczy i społeczny?
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Źródło: CBOS, Stowarzyszenie Polski z EWG, BS/268/28/92, Warszawa 1992.
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Materiał pomocniczy nr 7

Polak – Europejczyk?
Przeanalizujcie dane i zastanówcie się, jak na przestrzeni lat kształtował się obraz Polaka, a jak
Europejczyka? Jakie były główne cechy wspólne, a jakie różnicujące? Co mogło mieć wpływ na zmiany
w postrzeganiu niektórych cech?
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Źródło: CBOS, Stereotyp Polaka i Europejczyka A.D. 2011, BS/33/2011, Warszawa 2011.
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Zgodnie z przedstawionymi danymi stereotypowi Polacy i stereotypowi Europejczycy…
Polacy są mniej życzliwi niż Europejczycy
PRAWDA

FAŁSZ
Polacy są bardziej zamknięci w sobie

PRAWDA

FAŁSZ
Europejczycy nie są patriotami

PRAWDA

FAŁSZ

Polacy są słabiej wykształceni niż Europejczycy, ale są bardziej kulturalni
PRAWDA

FAŁSZ

Europejczycy są bardziej religijni niż Polacy
PRAWDA

FAŁSZ

Polacy są raczej mniej zaradni niż Europejczycy, są za to bardziej pewni siebie
PRAWDA

FAŁSZ

Polacy są bardziej rozrzutni, ale są też uczciwsi niż Europejczycy
PRAWDA
FAŁSZ
To Europejczycy dążą do osiągnięcia w życiu sukcesu, a Polacy życzą sobie przede wszystkim
spokoju
PRAWDA
FAŁSZ
Europejczycy lepiej pracują, szanują pracę i żyją w lepszych warunkach niż Polacy
PRAWDA

FAŁSZ

Warunki życia Polaków poprawiają się, wzrasta też szacunek dla pracy
PRAWDA

FAŁSZ

Polacy są coraz mniej rozrzutni, większość żyje skromnie
PRAWDA
FAŁSZ
Większą skłonność do współdziałania z innymi w trudnych sytuacjach oraz pomagania
innym wykazują Polacy
PRAWDA
FAŁSZ
Europejczycy pomagają innym, jednak bardziej dbają o własne interesy
PRAWDA

FAŁSZ

Dla Polaków praca jest najważniejsza, dla Europejczyków najważniejsza jest rodzina
PRAWDA

60
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„Szanuj swoich obywateli,
inaczej będą tobą gardzić”
Arystoteles

TEMAT: Jestem obywatelem Unii Europejskiej
Cele:
 uczeń wie, czym są prawa obywateli Unii Europejskiej
 uczeń poznaje prawa przysługujące unijnym obywatelom
 uczeń uczy się korzystać ze swoich praw
Metody:
 zadania
 mini-wykład
 test
Pojęcia kluczowe:
 prawa obywateli Unii Europejskiej
 petycja, skarga
 europejska inicjatywa obywatelska
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 3. „Europejska inicjatywa obywatelska – mini-wykład”
Dla ucznia:
Nr 1. „W poszukiwaniu praw i przywilejów”
Nr 2. „Kto może Ci pomóc?”
Nr 4. „Etapy europejskiej inicjatywy obywatelskiej”
Nr 5. „Obywatelski test”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Co to jest unijne obywatelstwo
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o obywatelstwie Unii Europejskiej
i jego konsekwencjach. Na początek zapytaj uczniów, czy wiedzą czym jest unijne obywatelstwo.
Następnie, aby wytłumaczyć im zarówno pojęcie obywatelstwa, jaki i jego istotę oraz genezę,
przeprowadź krótki wykład – skorzystaj z tekstu znajdującego się w poniższej ramce:

Słowo „obywatel” dla każdego może mieć inną wymowę. Wszędzie jednak tam, gdzie
o obywatelstwie mówimy, mamy na myśli pewną więź, która łączy jednostkę z jej miejscem
zamieszkania wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, które z tej więzi wynikają. Zgodnie
ze Słownikiem Języka Polskiego obywatelstwo jest to oficjalnie uznana przynależność do
jakiegoś państwa. Stosując analogię stwierdzić więc należy, że obywatelstwo Unii
Europejskiej określa oficjalną przynależność do jednego z krajów członkowskich tejże
organizacji międzynarodowej. Podobnie jak obywatelstwo krajowe także to unijne niesie za
sobą dość pokaźny pakiet przywilejów.
Choć obywatelstwo europejskie to temat, który na forum Wspólnot Europejskich pojawiał się
jeszcze zanim formalnie one powstały, dopiero Traktat z Maastricht faktycznie je ustanowił.
Jego wejście w życie 1 listopada 1993 roku wprowadziło instytucję, dzięki której każda osoba
fizyczna posiadająca obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE staje się
automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Istotne jest to, że obywatelstwo to ma
charakter dodatkowy. Uściślając – nie zastępuje ono obywatelstwa krajowego, ale istnieje
niejako obok, uzupełniając katalog obowiązków oraz, a może przede wszystkim, praw.
Traktat z Lizbony potwierdza te postanowienia.

2. Co daje nam unijne obywatelstwo?
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, czym jest obywatelstwo Unii Europejskiej wytłumacz im, że nie
stanowi ono jedynie pustego sloganu, a pociąga za sobą szereg pozytywnych konsekwencji.
Doświadczamy ich także my, Polacy, którzy od dziesięciu lat korzystać możemy z praw i przywilejów
wynikających z posiadania przez nas unijnego obywatelstwa.
Sposobem na poznanie korzyści wynikających z bycia obywatelem zjednoczonej Europy będzie
rozwiązanie zadania, które znajduje się w Materiale pomocniczym nr 1 – W poszukiwaniu praw
i przywilejów. Praca uczniów polegać będzie na znalezieniu ukrytych w wykreślance słów oraz
uzupełnieniu – przy ich wykorzystaniu – tekstu pt. „Prawa obywateli Unii Europejskiej” (znajdziesz go
w powyższym Materiale pomocnicznym).
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3. Kto może Ci pomóc?
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, jakie prawa przysługują im, jako obywatelom Unii Europejskiej
powiedz im, że przez chwilę skupicie się na prawie do składania skarg i petycji, gdyż jest ono
szczególnie skomplikowane. W zjednoczonej Europie istnieje kilka instytucji, do których każdy z nas
może zwrócić się o pomoc. Ich zakres kompetencji jest jednak zróżnicowany. Aby uporządkować
wiedzę z tego tematu, rozdaj uczniom wycięte karty z Materiału pomocniczego nr 2 – Kto może Ci
pomóc?. Zadaniem młodzieży będzie zapoznanie się z przedstawionymi opisami i zdecydowanie,
który z nich dotyczy Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Właściwą odpowiedź uczniowie
powinni wpisać w wykropkowane miejsca.

4. Weź sprawy w swoje ręce!
Kolejnym prawem wynikającym z unijnego obywatelstwa, któremu podczas dzisiejszych zajęć
poświęcicie trochę więcej czasu, jest europejska inicjatywa obywatelska, czyli najnowszy przywilej
przysługujący obywatelom zjednoczonej Europy. Aby wprowadzić uczniów w ten temat, przeprowadź
krótki wykład – odpowiedni tekst znajdziesz w Materiale pomocniczym nr 3 – Europejska inicjatywa
obywatelska – mini-wykład.
Po zakończeniu wykładu poproś uczniów o wykonanie zadania, które pozwoli im bliżej zapoznać się
z kolejnymi proceduralnymi etapami europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Materiał pomocniczy nr 4
– Etapy europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Wytnij wszystkie kartoniki i poproś uczniów
o ułożenie ich w odpowiedniej kolejności. Po zakończeniu pracy wspólnie sprawdźcie jej efekty.

5. Obywatelski test
Na zakończenie dzisiejszych zajęć powiedz uczniom, że każdy szanujący się obywatel powinien
doskonale znać swoje prawa i obowiązki. Przy obywatelstwie Unii Europejskiej zadanie to jest
ułatwione, gdyż nie wynikają z niego żadne powinności, a jedynie przywileje. Aby sprawdzić wiedzę
uczniów z zakresu znajomości ich praw, rozdaj każdemu z nich Materiał pomocniczy nr 5 –
Obywatelski test. Po jego rozwiązaniu wspólnie sprawdźcie, czy wszystkie odpowiedzi są poprawne –
pomoże w tym zamieszczony poniżej klucz:

Pyt. 1 – odp. c)
Pyt. 5 – odp. c)
Pyt. 9 – odp. b)

Pyt. 2 – odp. a)
Pyt. 6 – odp. b)
Pyt. 10 – odp. c)
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Pyt. 3 – odp. b)
Pyt. 7 – odp. a)
Pyt. 11 – odp. b)

Pyt. 4 – odp. c)
Pyt. 8 – odp. c)
Pyt. 12 – odp. a)
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Materiał pomocniczy nr 1

W poszukiwaniu praw i przywilejów
- w wykreślance ukryto 17 słów i zwrotów; szukaj ich poziomo i pionowo, a następnie uzupełnij tekst
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Jestem obywatelem Unii Europejskiej

Prawa obywateli Unii Europejskiej
Po pierwsze, każdy lubi podróże
Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących obywatelom zjednoczonej Europy jest prawo do
…………………………………………… przemieszczania się i …………………….…………………… we wszystkich krajach
członkowskich UE. Przeprowadzając się poza granicę własnego kraju warto także pamiętać o tym, że
przysługuje nam prawo do nabycia lub zachowania praw do …………………….……….…………… społecznego
oraz do transgranicznej opieki ………………………………….…………. . Z punktu widzenia osób podróżujących
niebagatelne znaczenie mają też ich uprawnienia jako ……….………….……………………. oraz
…………………………………………….. za granicą. Ponadto na naszą korzyść działa system uznawania
kwalifikacji …………………………………………………… i wykształcenia. Co więcej, jeśli wybieramy się w dalszą
podróż (do państwa spoza UE) to możemy korzystać z ochrony ……………………….…….…….…………
i ………………………………………………. każdego państwa członkowskiego, na takich samych warunkach jak
jego obywatele. Dotyczy to sytuacji, w której nasza ojczyzna nie ma swojego przedstawicielstwa
w danym kraju.
Po drugie, pomoc w zasięgu ręki
Ponadto, gdy nie wszystko działa idealnie możemy skorzystać z prawa do składania petycji do
Parlamentu Europejskiego, skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub zwrócić się do
instytucji Unii Europejskiej. Prawo do składania ……………………………………………… do Parlamentu
Europejskiego przysługuje każdemu unijnemu obywatelowi, bez względu na jego miejsce
zamieszkania, indywidualnie lub razem z innymi osobami. Petycja dotyczyć może każdej sprawy
wchodzącej w zakres działalności Unii Europejskiej, a dotyczącej osoby lub osób ją składających.
…………………………………………………. do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyć może
niewłaściwego administrowania w unijnych instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych.
Ponadto obywatelom UE przysługuje możliwość złożenia skargi do ..………………………………………………… .
Dotyczy to sytuacji, w których dane państwo członkowskie może naruszać unijne prawo. Co więcej,
każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść skargę na akty instytucji UE, których jest adresatem,
bądź takie, które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie, oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej
bezpośrednio i nie wymagają przyjmowania aktów wykonawczych. Skargi takie rozpatruje Sąd
działający w ramach ………………………………………………………………….. Unii Europejskiej.
Po trzecie - obywatelskie przywileje i przejmowanie inicjatywy
Aby pielęgnować i wzmacniać demokrację UE przyznała nam prawo do …………………………….…………
i …………………………………………… w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych
w państwie zamieszkania, na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Nowością
w zakresie unijnych przywilejów jest europejska ………………………………………………….. obywatelska, która
umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach,
w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co
najmniej …………………………………………. obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 27
państw członkowskich.
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Materiał pomocniczy nr 2

Kto może Ci pomóc?
- zapoznaj się z przedstawionymi opisami i zdecyduj, który z nich dotyczy Parlamentu Europejskiego,
Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Właściwą odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsca.

………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………..
Prawo do złożenia petycji – każdy obywatel UE, osoba

Prawo do wniesienia skargi – każdy obywatel UE, osoba

mieszkająca w jednym z państw członkowskich (a także
przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, która
posiadają siedzibę na terenie UE) może złożyć petycję do
tego organu/tej instytucji unijnej.

mieszkająca w jednym z państw członkowskich (a także
przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, które
posiadają siedzibę na terenie UE) może wnieść skargę do
tego organu/tej instytucji unijnej.

Petycja może dotyczyć sprawy, która wchodzi w zakres
działalności UE, bezpośrednio dotyczy jej adresata oraz leży
w interesie prywatnym lub publicznym. Przykładowo petycja
dotyczyć może: praw obywateli Unii Europejskiej, ochrony
środowiska naturalnego, ochrony konsumentów,
swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku
wewnętrznego, zatrudnienia i polityki społecznej czy też
wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Petycja
może mieć formę skargi lub wniosku.

Skarga dotyczyć może przypadków tzw. niewłaściwego
administrowania, czyli sytuacji, w których instytucje,
organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie
przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa
człowieka (np. niesprawiedliwość, dyskryminacja,
nadużywanie władzy, nieudzielenie informacji, opieszałość,
nieprawidłowe procedury). Ten sam organ/instytucja może
działać także z własnej inicjatywy.

Petycja rozpatrywana jest przez Komisję Petycji.

Po rozpatrzeniu sprawy organ/instytucja może m.in.
wystosować zalecenia do konkretnej instytucji.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Prawo do wniesienia skargi – każdy obywatel UE, osoba
mieszkająca w jednym z państw członkowskich,
(a także przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia,
które posiadają siedzibę na terenie UE) może wnieść skargę
do tego organu/tej instytucji unijnej.
Skarga dotyczyć może naruszenia prawa Unii Europejskiej
przez państwo członkowskie w wyniku wydania aktów
prawnych lub stosowania praktyk administracyjnych
sprzecznych z unijnym prawem, a także w wyniku
niepodjęcia działań, do których wykonania zobowiązuje je
prawo wspólnotowe. Osoba wnosząca skargę nie musi
udowadniać, że kieruje się interesem prawnym, ani że jest
główną i bezpośrednią ofiarą naruszenia przepisów, którego
dotyczy złożona skarga.
Organ/instytucja po zbadaniu skargi może wezwać państwo
członkowskie do usunięcia naruszenia
i przestrzegania prawa UE.
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Prawo do złożenia skargi bezpośredniej – każda osoba
fizyczna lub prawna (mająca miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terytorium któregokolwiek z państw
członkowskich Unii Europejskiej) ma prawo złożyć do tej
instytucji/tego organu skargę bezpośrednią.
Skarga dotyczyć może stwierdzenia nieważności aktów
prawnych instytucji, organów lub jednostek
organizacyjnych Unii Europejskiej, których wspomniane
osoby są adresatami lub które dotyczą ich bezpośrednio
i indywidualnie, aktów regulacyjnych, które dotyczą ich
bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych, oraz
skarg o stwierdzenie zaniechania działania przez
wspomniane instytucje, organy lub jednostki organizacyjne.
Jeśli złożona skarga jest zasadna, przeprowadzane jest
odpowiednie postępowanie, które kończy się wyrokiem.
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Materiał pomocniczy nr 3

Europejska inicjatywa obywatelska – mini-wykład

Każdy z nas, obywateli Unii Europejskiej, może podejmować różne działania, prowadzące
w swym finale do ulepszenia zjednoczonej Europy tak, aby stała się ona bliższa nam
wszystkim i aby lepiej spełniała nasze oczekiwania. Do dyspozycji mamy zarówno środki
nieformalne, jak i formalne. Wśród tych ostatnich na specjalną uwagę zasługuje nasze
nowe unijne prawo – europejska inicjatywa obywatelska.
Po raz pierwszy, w skonkretyzowanej, prawnej formie idea nowego narzędzia demokracji
uczestniczącej, funkcjonującego na poziomie ponadnarodowym, pojawiła się w Traktacie
z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Została ona rozwinięta
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011
roku w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Powyższy akt prawny reguluje wszystkie
mechanizmy, na których oparta jest inicjatywa. Tym samym nadaje jej kształt realnego
instrumentu, który przekazany został w ręce unijnych obywateli.
Europejska inicjatywa obywatelska to prawo, dzięki któremu milion obywateli Unii
Europejskiej, zamieszkujących co najmniej siedem z jej państw członkowskich, może
wezwać Komisję Europejską do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym w każdej z dziedzin,
w których posiada ona prawo przedstawiania propozycji nowych aktów prawnych.
Zanim to zrobimy warto poważnie się zastanowić. Nasze inicjatywa może bowiem dotyczyć
tylko tych dziedzin, w których Komisja Europejska ma prawo składać wnioski legislacyjne,
czyli propozycje utworzenia nowych przepisów prawnych. Należy więc dokładnie sprawdzić,
czy nasz pomysł mieści się w tych ramach. Warto też rozważyć, czy nie ma innych dróg,
które możemy wybrać w naszym dążeniu do realizacji założonych postulatów. Pomocne
może okazać się zapoznanie z instytucją petycji do Parlamentu Europejskiego czy też skargi
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli uzyskamy graniczące z pewnością
przekonanie, że europejska inicjatywa obywatelska jest właśnie dla nas, możemy zacząć
działać.
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Materiał pomocniczy nr 4

Etapy europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Utworzenie komitetu obywatelskiego

Rejestracja inicjatywy

Inicjatywę obywatelską musi zaproponować
komitet obywatelski składający się z co najmniej
7 obywateli UE, którzy osiągnęli wiek
uprawniający do głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem
Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16)
oraz którzy mieszkają w przynajmniej 7 różnych
państwach członkowskich. Nie muszą oni być
obywatelami 7 różnych państw członkowskich,
ale każdy z nich musi posiadać obywatelstwo
kraju UE.

Organizatorzy inicjatywy muszą zwrócić się
z wnioskiem (do Komisji Europejskiej) o jej
rejestrację w portalu ec.europa.eu/citizensinitiative. Do rejestracji konieczne jest podanie
m.in.: tytułu inicjatywy, jej przedmiotu i celu.

Zarejestrowana inicjatywa jest publikowana.

Gromadzenie deklaracji poparcia

Przedłożenie inicjatywy Komisji

Kiedy tylko rejestracja inicjatywy zostanie
potwierdzona, można rozpocząć gromadzenie
deklaracji poparcia. Organizatorzy mają 12
miesięcy na zebranie miliona podpisów.
Organizatorzy nie muszą zbierać deklaracji
poparcia we wszystkich 28 państwach
członkowskich. Muszą jednak zgromadzić
minimalną liczbę deklaracji z co najmniej 7
państw członkowskich. Minimalna liczba
deklaracji zależy od liczby ludności i np. dla
Polski wynosi ona 38 250.

Po zakończeniu zbierania podpisów należy
zwrócić się do właściwych organów krajowych
o potwierdzenie liczby ważnych deklaracji
poparcia w nim zebranych (deklaracje mogą być
zbierane w formie papierowej lub elektronicznie,
przy użyciu certyfikowanego internetowego
systemu gromadzenia danych).

Rozpatrzenie inicjatywy

Dalsze kroki

Następnie, w ciągu 3 miesięcy:

Komisja Europejska nie ma obowiązku
wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym.
Jeżeli jednak w odpowiedzi na inicjatywę
obywatelską Komisja zdecyduje się przedstawić
wniosek w sprawie aktu prawnego, zostanie on
przedłożony ustawodawcy (najczęściej jest to
Parlament Europejski i Rada a w niektórych
przypadkach tylko Rada), co rozpocznie proces
legislacyjny. Po jego pozytywnym zakończeniu
przepisy zaproponowane
w inicjatywie zaczną obowiązywać.

 przedstawiciele KE spotkają się

z organizatorami, w celu wyjaśnienia kwestii,
jakie podejmuje inicjatywa;
 organizatorzy mogą zaprezentować inicjatywę
podczas wysłuchania publicznego
zorganizowanego w Parlamencie Europejskim;
 Komisja przyjmie oficjalną odpowiedź
wyjaśniającą, jakie działania zaproponuje
w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską.

68

Komisja Europejska zarejestruje proponowaną
inicjatywę w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia
wniosku, o ile spełnia ona odpowiednie warunki.

Po otrzymaniu potwierdzenia liczby ważnych
deklaracji poparcia inicjatywę można przedłożyć
Komisji Europejskiej.
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Materiał pomocniczy nr 5

Obywatelski test
1. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do:
a) głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego;
b) głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego;
c) głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych
w państwie członkowskim, w których mieszkają.

2. Każdy obywatel zjednoczonej Europy ma prawo do:
a) swobodnego przemieszczenia się i pobytu w krajach
członkowskich UE;
b) przemieszczania się po krajach unijnych z użyciem
uproszczonej formuły wizowej;
c) pobytu w krajach członkowskich przez okres 10 lat
bez jakichkolwiek formalności.

3. Korzystanie z ochrony dyplomatycznej i konsularnej
każdego państwa członkowskiego, na takich samych
warunkach jak jego obywatele, dotyczy:
a) każdej sytuacji, w której potrzebujemy jakiejkolwiek
pomocy;
b) sytuacji, w której nasza ojczyzna nie ma swojego
przedstawicielstwa w danym kraju;
c) sytuacji zgubienia dowodu osobistego.

4. W katalogu praw obywateli Unii Europejskiej nie
znajduje się:
a) prawo do uznawania kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia;
b) prawo do zachowania lub nabycia praw do
zabezpieczenia społecznego;
c) prawo do bezpłatnego korzystania z całości systemu
edukacyjnego.

5. Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczyć może:
a) złamania prawa karnego przez instytucję krajową;
b) każdej sytuacji, w której dana osoba czuje się
pokrzywdzona;
c) przypadków tzw. niewłaściwego administrowania.

6. Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej kończą się:
a) przekazaniem sprawy do Komisji Europejskiej;
b) wyrokiem;
c) skierowaniem sprawy do sądu krajowego.

7. Prawo do złożenia petycji do Parlamentu
Europejskiego przysługuje:
a) wszystkim obywatelom UE, osobom mieszkającym
w jednym z państw członkowskich, a także
przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom,
która posiadają siedzibę na terenie UE;
b) jedynie osobom prawnym;
c) tylko obywatelom państw członkowskich.

8. Skarga do Komisji Europejskiej dotyczyć może:
a) naruszenia prawa UE przez Parlament Europejski
w wyniku wydania rozporządzenia sprzecznego
z postanowieniami unijnych traktatów;
b) naruszenia prawa UE przez przedsiębiorstwo
ponadnarodowe;
c) naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie
w wyniku wydania aktów prawnych lub stosowania
praktyk administracyjnych sprzecznych z unijnym
prawem, a także w wyniku niepodjęcia działań, do
których wykonania zobowiązuje je prawo wspólnotowe.

9. Przepisy na temat europejskiej inicjatywy
obywatelskiej znajdują się w:
a) Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali
b) Traktacie z Lizbony
c) Traktacie z Amsterdamu

10. Europejską inicjatywę obywatelską poprzeć musi:
a) pół miliona obywateli Unii Europejskiej;
b) milion obywateli UE, pochodzących ze wszystkich
państw członkowskich;
c) milion unijnych obywateli, zamieszkujących co
najmniej siedem z jej państw członkowskich.

11. Minimalną liczbę deklaracji poparcia europejskiej
inicjatywy obywatelskiej należy zebrać w:
a) 6 państwach członkowskich;
b) 7 państwach członkowskich;
c) 8 państwach członkowskich.

12. W wyniku przeprowadzenia procedury
europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja
Europejska:
a) musi wydać oficjalną odpowiedź, ale nie musi
wszczynać procesu legislacyjnego;
b) musi zainicjować procedurę ustawodawczą;
c) nie musi podejmować żadnych działań.
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Scenariusz 6

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?

„Zmiany to proces,
poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie”

Alvin Toffler

TEMAT: Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?
Cele:




uczeń rozumie znaczenie polityki regionalnej
uczeń poznaje podstawowe informacje o Funduszach Europejskich
uczeń potrafi ocenić korzyści z wykorzystania Funduszy Europejskich w rozwoju Polski

Metody:
 praca w grupach
 dyskusja
 prezentacja lub ćwiczenie 5x5
 karta pracy
Pojęcia kluczowe:
 Fundusze Europejskie (strukturalne, unijne)
 Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności
 programy operacyjne
 dotacje
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 1. „Polityka regionalna i jej znaczenie – mini-wykład”
Dla ucznia:
Nr 2. „Zasady polityki regionalnej – układanka, praca w grupach, prezentacja”
Nr 3. „Funduszowa rozsypanka – układanka”
Nr 4. „Polska droga – karta prac Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2007-2013 –
układanka”
Nr 5. „Euro na wykresie – karta pracy”
Nr 6. „Polska pięknieje w 2014 roku – układanka”
Nr 7. „Polska się rozwija – karta pracy”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

71

Scenariusz 6

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie
Na początku zapytaj uczniów, czy wiedzą, ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej. Zapytaj,
kiedy powstała, z ilu państw składała się na początku, czy do UE należy także Polska. Zapytaj także
uczniów o to, czy wszystkie państwa, należące do organizacji, są na równym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego. Nie jest tajemnicą, że nie są, że istnieją poważne różnice pomiędzy
chociażby państwami założycielskimi a państwami, które do Unii Europejskiej dołączyły w XXI w.

2. Polityka regionalna
Zapytaj uczniów, jak rozumieją pojęcie polityki regionalnej. To właśnie jej celem jest zwiększenie
spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej. Pomoc słabiej rozwiniętym regionom
i sektorom gospodarek państw członkowskich zmniejsza różnice w poziomie rozwoju i w poziomie
życia w regionach UE. Korzystając z Materiału pomocniczego nr 1 – Polityka regionalna i jej
znaczenie, wyjaśnij uczniom znaczenie polityki regionalnej w rozwoju państw członkowskich oraz
całej Unii.
Podziel uczniów na 5 grup, rozdaj każdej grupie 1 zasadę (Materiał pomocniczy nr 2 – Zasady polityki
regionalnej). Poproś każdą grupę, żeby wybrała swojego lidera, który przedstawi zasadę całej klasie.
Możesz podzielić uczniów na 5 grup pięcioosobowych. Każdej osobie w grupie rozdaj inną zasadę
polityki regionalnej. Poproś, aby każdy przeczytał i wytłumaczył reszcie grupy swoją zasadę. Po
omówieniu tych haseł, warto zastanowić się, które zasady są najważniejsze. Z punktu widzenia roli
samorządów lokalnych i regionalnych, najważniejsze są: subsydiarność, partnerstwo
i programowanie.

3. Fundusze Europejskie
Wyjaśnij uczniom, że cele polityki regionalnej realizowane są dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.
Na Fundusze Europejskie składają się Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Cele polityki regionalnej realizuje również Fundusz Spójności. Rozdaj uczniom Materiał
pomocniczy nr 3 – Funduszowa rozsypanka i poproś, aby dopasowali opis Funduszu do nazwy.

4. Europejskie fundusze w polskich warunkach
Wszystkie fundusze, które poszczególne państwa Unii Europejskiej otrzymują z budżetu ogólnego,
muszą zostać odpowiednio zaprogramowane (zaplanowane). Wyjaśnij, że dokument krajowy, który
reguluje wykorzystanie funduszy unijnych w danej dziedzinie, to program operacyjny. Programy
określają przede wszystkim, jakie typy różnorodnych przedsięwzięć mogą uzyskać wsparcie
finansowe, a jednocześnie określają podmioty, które mogą się o takie dotacje ubiegać. Podziel
uczniów na 6 grup, każda powinna wybrać swojego lidera. Rozdaj im Materiał pomocniczy nr 4 –
Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2007 – 2013. Zadaniem każdej grupy jest „ułożenie”
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jednego z przydzielonych programów operacyjnych, które funkcjonują w Polsce w latach 2007 –
2013. Po ukończeniu zadania liderzy powinni opisać, czym zajmują się poszczególne programy, jakie
są ich podstawowe priorytety oraz ile środków przyznano na ich realizację (takie środki to alokacja).
Następnie rozdaj grupom Materiał pomocniczy nr 5 – Euro na wykresie. Na podstawie wcześniej
zdobytych informacji, uczniowie powinni zidentyfikować poszczególne elementy wykresu
stwierdzając, który program operacyjny otrzymał określoną wysokość środków z puli ponad 67 mld
euro, które do dyspozycji w latach 2007 – 2013 przyznano Polsce. Warto także wspólnie zastanowić
się, dlaczego ten, a nie inny program, otrzymał określone dofinansowanie.

5. Fundusze Europejskie zmieniają Polskę
Środki unijne w naszym kraju są niezwykle widoczne – właściwie co krok natrafiamy na tabliczkę,
która dumnie głosi, że dany projekt (budynek czy zabytek, droga, boisko czy kurs komputerowy)
został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (które odpowiedzialne jest za wdrażanie, czyli
wykorzystywanie, środków unijnych) corocznie organizuje konkurs „Polska pięknieje – 7 cudów
Funduszy Europejskich”. W ramach konkursu wybierane są najlepsze projekty turystyczne, sportowe
czy rekreacyjne współfinansowane z Funduszy Europejskich. Celem konkursu jest wyłonienie
i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, a dzięki promocji
najlepszych przedsięwzięć wskazuje się wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski i zachodzące
w niej zmiany, zarówno w sferze krajobrazu, jak też w sposobie spędzania wolnego czasu przez
Polaków. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach (obiekt turystyczny, rewitalizacja, zabytek,
produkt promocyjny, turystyka aktywna, turystyka transgraniczna i międzynarodowa oraz miejsce
przyjazne dzieciom). Przyznawana jest również nagroda internautów.
Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 6 – Polska pięknieje w 2014 roku. Poproś uczniów, aby
dopasowali fotografie, przedstawiające laureatów konkursu (edycja 2014) do nazw projektów oraz do
poszczególnych kategorii. Uczniowie zadanie wykonać mogą samodzielnie lub pracując w grupach.
Projekty realizowano w całej Polsce, jednak z całą pewnością uczniowie znajdują perełki
dofinansowane z unijnych środków w swoim najbliższym otoczeniu. Zapytaj, czy widzą wpływ
Funduszy Europejskich na swoje środowisko i jak oceniają takie zmiany.

6. Fundusze Europejskie w przyszłości – podsumowanie
Przyznane Polsce środki – ponad 67 mld euro – w ramach Funduszy Europejskich skończyły się
w 2013 roku. Niemniej jednak od 2014 do 2020 roku nasze państwo dysponuje kolejną pulą środków,
która jest wyższa niż poprzednia! Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad tym, aby środki
te zostały wdrożone i wykorzystane jak najlepiej dla rozwoju Polski, czemu służy m.in. dobre ich
zaprogramowanie. Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 7 – Polska się rozwija. Rozwiązanie
każdego z rebusów pozwoli na ustalenie nazwy programu operacyjnego na lata 2014 – 2020, którego
opis znajduje się obok. Dzięki temu uczniowie dowiedzą się, które kierunki będą najważniejsze
w rozwoju Polski do 2020 roku. Oprócz programów krajowych, które poznają uczniowie, realizowane
będą Regionalne Programy Operacyjne.
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Materiał pomocniczy nr 1

Polityka regionalna i jej znaczenie
Polityka regionalna jest jedną z polityk
sektorowych Unii Europejskiej. Jej generalnym
celem
jest
zapewnienie
wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju całej Unii oraz zwiększanie
stopnia spójności gospodarczej i społecznej krajów
i regionów UE. Polityka regionalna polega na
wyrównywaniu różnic w rozwoju poszczególnych
regionów UE.
Polityka regionalna jest główną częścią składową
polityki strukturalnej, polegającej m.in. na
wspieraniu rozwoju gospodarczego regionów
zacofanych, restrukturyzacji regionów i obszarów
przygranicznych,
zwalczaniu
długotrwałego
bezrobocia oraz stymulowaniu rozwoju obszarów
wiejskich.
Pierwsze wzmianki o polityce regionalnej pojawiły
się już w preambule Traktatu Rzymskiego z 1958 r.
Nawoływano
wówczas
do
harmonijnego
i stabilnego rozwoju, a także niwelowania różnic
pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi
państwami. Ten cel pozostaje wciąż aktualny.
Unia
Europejska
obejmuje
28
państw
członkowskich,
które
tworzą
wspólnotę
i wewnętrzny rynek liczący ponad 500 milionów
obywateli. Tym samym jednak różnice gospodarcze
i społeczne pomiędzy państwami i ich regionami
pogłębiły się. PKB (Produkt Krajowy Brutto) na
jednego mieszkańca w co czwartym regionie
wynosi mniej niż 75% średniej UE28. Dzięki
specyficznemu podejściu, europejska polityka
regionalna zapewnia działaniom prowadzonym
w terenie „wartość dodaną”.
Polityka regionalna pomaga sfinansować konkretne
projekty na rzecz regionów, miast i ich
mieszkańców. Głównym celem jest stworzenie
warunków, by regiony mogły w pełni odegrać

swoją
rolę
w
dążeniu
do
rozwoju
i konkurencyjności oraz mogły równocześnie
wymieniać między sobą pomysły i „dobre
praktyki”.
Instrumentami polityki regionalnej są fundusze
strukturalne, tzn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Takim
instrumentem jest również niebędący funduszem
strukturalnym Fundusz Spójności. Państwa, których
DNB (Dochód Narodowy Brutto) jest niższy od 90%
średniej unijnej mogą korzystać z Funduszu
Spójności. Są to w większości regiony państw, które
do Unii Europejskiej dołączyły w XXI w., m.in.:
Bułgaria, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska,
Słowenia i Słowacja, ale także Grecja czy
Portugalia.
Potrzeba wspólnej polityki regionalnej stała się
szczególnie wyraźna w 1973 roku, po rozszerzeniu
Wspólnoty o Danię, Wielką Brytanię i Irlandię. Dlatego w 1975 roku powołano Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego. Fundusz miał przyczynić się
do zmniejszenia różnic w rozmaitych regionach
Unii Europejskiej oraz pomóc w rozwoju regionów
opóźnionych gospodarczo.
Po przyjęciu Jednolitego Aktu Europejskiego (1987)
rozwój polityki regionalnej uznano za jedno
z najważniejszych zadań Wspólnoty. Do Traktatu
Rzymskiego włączono nowy rozdział „Spójność
gospodarcza i socjalna”, zapowiedziano reformę
funduszy strukturalnych oraz podwojenie środków
finansowych,
przeznaczanych
na
politykę
regionalną.
Na mocy Traktatu z Maastricht (1992) został
powołany Fundusz Spójności. Współfinansowane
są przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska
naturalnego i infrastruktury transportu (sieci
transeuropejskie).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newtrader.pl/uniaeuropejska_6,3.php
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Materiał pomocniczy nr 2

Zasady polityki regionalnej – 5 głównych zasad

Zasada koncentracji – zakłada, że władze rządowe i samorządowe mogą starać się o fundusze strukturalne na
realizację celów i priorytetów jasno określonych w odpowiednich dokumentach. Dokumenty te uwzględniają
położenie geograficzne regionów i są skierowane głównie na działania w obszarach najbiedniejszych. Wynika
to nie tylko z faktu ograniczonych środków pieniężnych w budżecie unijnym, ale w głównej mierze
z konieczności wyrównywania poziomu rozwoju między wszystkimi obszarami w Unii Europejskiej.

Zasada dodatkowości – zakłada, że środki przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych
są jedynie uzupełnieniem środków zgromadzonych na dany projekt (program). Innymi słowy, jest to wsparcie
finansowe (współfinansowanie) ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i unijnych, działań
wnioskodawców, a nie ich całkowite pokrycie.

Zasada subsydiarności (inaczej zwana zasadą pomocniczości) – wszystkie działania i programy powinny być
realizowane na możliwie najniższym szczeblu, który jest je w stanie wykonać (np. gminnym, a nie rządowym).
Unia przejmuje na swój szczebel tylko te projekty, które nie są możliwe do zrealizowania w wystarczającym
stopniu na niższym szczeblu ze względu na ich zakres lub skutki. Mechanizm ten wzmacnia współpracę
i zwiększa odpowiedzialność wnioskodawców za dany projekt.

Zasada programowania – podstawą otrzymania wsparcia jest planowanie w pewnym przyjętym przez UE
horyzoncie (tzw. okresie programowania, aktualnie zgodny z okresem budżetu Unii – 7 lat).

Zasada partnerstwa – zakłada współpracę Komisji z władzami krajowymi, lokalnymi i regionalnymi oraz innymi
kompetentnymi ciałami (partnerzy społeczni i gospodarczy).
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Materiał pomocniczy nr 3

Funduszowa rozsypanka

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS)

Należy do funduszy strukturalnych. Finansuje działania na
rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób
o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty
sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

Należy do funduszy strukturalnych. Jego zadaniem jest
zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju unijnych
regionów. Finansuje działania: na rzecz rozwoju
infrastruktury, inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych
miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Choć realizuje cele polityki regionalnej, nie należy do
funduszy strukturalnych, bo ma zasięg krajowy, a nie
regionalny, jak w przypadku funduszy strukturalnych.
Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych
krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz
obiektów infrastruktury i ochrony środowiska o dużym
obszarze oddziaływania.
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Materiał pomocniczy nr 4

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA
GOSPODARKA

Celem
programu
jest
poprawa
atrakcyjności
inwestycyjnej
Polski
i jej regionów poprzez rozwój
infrastruktury
technicznej
przy
równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska,
zdrowia,
zachowaniu
tożsamości kulturowej i rozwijaniu
spójności terytorialnej.

Celem programu jest umożliwienie
pełnego
wykorzystania
potencjału
zasobów
ludzkich,
zarówno
w
wymiarze
indywidualnym,
jak
i społecznym. Koncentracja na obszarach
zatrudnienia,
edukacji,
aktywizacji
zawodowej, integracji społecznej oraz
budowa
sprawnej
administracji
publicznej. Wzrost poziomu zatrudnienia
i
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia,
zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego, wsparcie dla budowy
struktur administracyjnych państwa oraz
zwiększenia
spójności
społecznej
i terytorialnej.

Celem programu jest wspieranie szeroko
rozumianej innowacyjności (w skali kraju
lub na poziomie międzynarodowym).
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu
o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez
zwiększenie
innowacyjności
przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności
polskiej nauki, zwiększenie roli nauki
w rozwoju gospodarczym, zwiększenie
udziału
innowacyjnych
produktów
polskiej
gospodarki
w
rynku
międzynarodowym, tworzenie trwałych
i lepszych miejsc pracy, wzrost
wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce.

1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi
3. Zarządzanie zasobami
i
przeciwdziałanie
zagrożeniom
środowiska
4.
Przedsięwzięcia
dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska
5. Ochrona przyrody i kształtowanie
postaw ekologicznych
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7. Transport przyjazny środowisku
8.
Bezpieczeństwo
transportu
i krajowej sieci transportowej
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna
10.
Bezpieczeństwo
energetyczne,
w tym dywersyfikacja źródeł energii
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
12.
Bezpieczeństwo
zdrowotne
i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
14. Pomoc techniczna - Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego
15. Pomoc techniczna - Fundusz
Spójności

1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2.
Rozwój
zasobów
ludzkich
i
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9.
Rozwój
wykształcenia
i kompetencji w regionach
10. Pomoc techniczna

1. Badania i rozwój nowoczesnych
technologii
2. Infrastruktura sfery B+R
3. Kapitał dla innowacji
4.
Inwestycje
w
innowacyjne
przedsięwzięcia
5. Dyfuzja innowacji
6. Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym
7. Społeczeństwo informacyjne –
budowa elektronicznej administracji
8. Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki
9. Pomoc techniczna

28,3 mld euro

10 mld euro

CELE PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY
KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTETY

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

ALOKACJA

NAZWA

Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2007-2013
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PROGRAM OPERACYJNY
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC TECHNICZNA

Celem programu jest przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski
Wschodniej
(województw
warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego,
lubelskiego,
podkarpackiego
i świętokrzyskiego) w zgodzie z zasadą
zrównoważonego
rozwoju
poprzez
unowocześnienie wielu sfer życia
społeczno-gospodarczego,
stworzenie
nowych
miejsc
pracy,
poprawę
funkcjonowania
dużych
ośrodków
miejskich, unowocześnienie sieci dróg,
poprawę wizerunku Polski Wschodniej
oraz
zwiększenie
atrakcyjności
inwestycyjnej w tej części kraju.

Celem programu
jest zapewnienie
sprawnego i efektywnego wdrażania
środków unijnych. Finansowany jest
z niego system wdrażania oraz szkolenia,
spotkania
i
akcje
informacyjne
o funduszach.

16
programów
stanowi
przykład
znaczącej decentralizacji zarządzania
procesami rozwojowymi. Dzięki temu
możliwe jest identyfikowanie potrzeb na
jak najniższym szczeblu, aby działania
zawarte w programach odpowiadały
planom rozwoju każdego województwa
z osobna.

1. Nowoczesna gospodarka
2.
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
4. Infrastruktura drogowa
5. Zrównoważony rozwój potencjału
turystycznego opartego o warunki
naturalne
6. Pomoc techniczna

1. Wsparcie zasobów ludzkich
2. Wsparcie informatyczne realizacji
NSRO
3. Wsparcie realizacji operacji funduszy
strukturalnych
4. Komunikacja i promocja

1. Badania i rozwój technologiczny
(B+R), innowacje i przedsiębiorczość
2. Społeczeństwo informacyjne
3. Turystyka
4. Kultura
5. Środowisko
6. Zrównoważony rozwój miast
7. Transport
8. Infrastruktura edukacyjna
9. Zdrowie i rekreacja
10. Pomoc techniczna

2,4 mld euro

0,5 mld euro

ALOKACJA

PRIORYTETY

NAZWA

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?

CELE PROGRAMU

Scenariusz 6

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

17,3 mld euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Materiał pomocniczy nr 5

Euro na wykresie

Do rozdysponowania było ponad 67 mld euro. Jak podzielono te środki na poszczególne programy
operacyjne? Podpisz odpowiednio.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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KONSERWACJA ZABYTKÓW LUBLINA - KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ I
ZABUDOWY WZGÓRZA ZAMKOWEGO ORAZ BRAMY KRAKOWSKIEJ

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO I PRZEBUDOWA PLACU
NIEPODLEGŁOŚCI W ZAKOPANEM
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Polska pięknieje w 2014 roku
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KATEGORIA „REWITALIZACJA”
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POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
DLA MIESZKAŃCÓW WŁODAWY

KATEGORIA „PRODUKT PROMOCYJNY”

KRÓLEWSKIE GNIEZNO W SERCU WIELKOPOLSKI

ŻYCIE NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM I W PUSZCZY WKRZAŃSKIEJ –
EDUKACJA, EKOLOGIA I HISTORIA

KATEGORIA „TURYSTYKA AKTYWNA”

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SZELMENT
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GALICYJSKI RYNEK – BUDOWA SEKTORA MIEJSKIEGO W PARKU
ETNOGRAFICZNYM W SANOKU

GALICYJSKI RYNEK – BUDOWA SEKTORA MIEJSKIEGO W PARKU
ETNOGRAFICZNYM W SANOKU

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.polskapieknieje.gov.pl
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Materiał pomocniczy nr 7

Polska się rozwija

Program ten będzie wspierać przede wszystkim:
gospodarkę niskoemisyjną, przystosowanie do zmian
klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
ochronę środowiska naturalnego, efektywność
wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
dziedzictwo kulturowe, zrównoważony transport,
bezpieczeństwo energetyczne, sektor zdrowia.

______________
I __________
TERNET EXPLORER

+

K

+

Alokacja: 27,41 mld euro
EK +

W ramach programu wspierane będą: budowa
nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między
sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój
innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości
badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych
w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

CA + BO

____________ ______

STRUMENT +

Alokacja: 8,61 mld euro

EFON + P

K

+

TNY

WER +

Program ten wspierać będzie takie obszary jak:
zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie
społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie
w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe
życie, wzmacnianie sprawności i efektywności
państwa.

_ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _

ŻA +

WONEK +

Alokacja: 4,69 mld euro

M

a

ZA + A

2

GWIAZDA + D
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To nowy program krajowy, który wspierać będzie
następujące inwestycje: poszerzanie dostępu do sieci
szerokopasmowego Internetu, rozwój produktów
i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych,
zwiększenie
zastosowania
technologii
komunikacyjno-informacyjnych
w usługach, np. e-administracja, e-integracja,
e-kultura, e-zdrowie.

______ _______

Alokacja: 2,17 mld euro
Y + KR

Działania tego programu koncentrować będą się na:
podnoszeniu
poziomu
innowacyjności
makroregionalnej
gospodarki
w
oparciu
o specjalizacje ponadregionalne, przy jednoczesnym
wzmacnianiu potencjału sektora nauki i badań;
aktywizacji zasobów pracy i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu; budowaniu powiązań
transportowych i nowoczesnej infrastruktury
elektroenergetycznej.

______ _________

Alokacja: 2 mld euro

Cele programu to zapewnienie sprawnego
i efektywnego wdrażania środków unijnych.
Finansowany jest z niego system wdrażania oraz
szkolenia, spotkania i akcje informacyjne
o funduszach.

_____ __________

Alokacja: 700,17 mln euro
ST=C

ZKA

Z

+Z

+

AK +

K

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.funduszeeuropejskiej.gov.pl. Stan na lipiec 2014..

84

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

Scenariusz 7

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Unii Europejskiej

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”
Albert Einstein

TEMAT: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Unii Europejskiej, ale
baliście się zapytać

Cele:



uczeń poznaje ciekawe fakty dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej
uczeń uczy się samodzielnie i z dystansem oceniać działania Unii Europejskiej

Metody:
 zadania
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 ciekawostki o Unii Europejskiej
 unijne absurdy
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 3. „Trudne pytania”
Nr 4. „Unijne absurdy?”
Dla ucznia:
Nr 1. „Znane twarze”
Nr 2. „Czy to Ty, Polsko?”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Kto jest kim?
Powiedz uczniom, że dzisiejszą lekcję zaczniecie od tematu ważnego i poważnego, ale postaracie się
zakończyć ją w nieco luźniejszej konwencji. Na początku zajmiecie się więc Polakami, których
nazwiska złotymi zgłoskami zapisały się w historii polskiej integracji europejskiej, ponieważ warto
znać zarówno te postacie, jak i ich osiągnięcia. Pomoże w tym zadanie, które znajdziesz w Materiale
pomocniczym nr 1 – Znane twarze. Wytnij znajdujące się tam zdjęcia oraz opisy postaci, rozdaj je
uczniom i poproś o połączenie w pary. Zadanie to młodzież może wykonywać w parach lub
kilkuosobowych grupach. Po zakończeniu pracy wspólnie sprawdźcie, czy wszystkie odpowiedzi są
poprawne.

2. Polska w Unii Europejskiej
Polska jest bardzo ważnym unijnym ogniwem. Jednym z 28 państw, które wspólnie decydują
o przyszłości Europy i Europejczyków. Jest też pewnie wiele ciekawostek, dotyczących naszego kraju
i jego członkostwa w Unii Europejskiej, o których twoi uczniowie nie mają pojęcia. Aby to naprawić,
rozdaj im (pracującym w parach lub kilkuosobowych grupach) Materiał pomocniczy nr 2 – Czy to Ty
Polsko? i poproś, aby zdecydowali, które z przytoczonych ciekawostek są prawdą, a które to fałsz.
W razie jakichkolwiek trudności z wykonaniem powyższego zadania skorzystaj z zamieszczonego
poniżej klucza:
Zdania prawdziwe: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12
Zdania fałszywe:
 4. Od 1 grudnia 2014 roku Donald Tusk – były polski premier – sprawować będzie funkcję
przewodniczącego Rady Europejskiej.
 5. W nowo wybranej Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska odpowiadać będzie za rynek
wewnętrzny i usługi, przemysł, przedsiębiorczość oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
 7. Hymn Unii Europejskiej to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Niemca – Ludwiga van
Beethovena.
 10. W spocie wyprodukowanym z okazji 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej
wykorzystana została piosenka zespołu The Beatles „Hey Jude”.
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3. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Unii Europejskiej, ale baliście się zapytać
Powiedz uczniom, że teraz spróbujecie odpowiedzieć sobie na kilka trudnych pytań. Ile kosztuje
członkostwo Polski w Unii Europejskiej? Czy bilans ten jest dodatni czy ujemny? Ile zarabiają posłowie
do Parlamentu Europejskiego? To tylko niektóre kwestie, które wykorzystywane są przez
eurosceptyków, aby wykazać, że Polska nie czerpie korzyści z bycia elementem rodziny państw
zjednoczonej Europy. Dlatego też, aby nauczyć uczniów samodzielnego oceniania takich argumentów
i krytycznego myślenia, zapoznaj ich z tekstem zamieszczonym w Materiale pomocniczym nr 3 –
Trudne pytania.

4. Unijne absurdy?
Wokół przepisów prawnych stanowionych przez unijne instytucje narosło wiele kontrowersji.
Niejednokrotnie pojawiają się opinie, że legislacja Unii Europejskiej wprowadza w życie absurdalne
przepisy, narażając się tym samym na falę krytyki. Cóż, nie da się ukryć, iż zarówno w unijnych
instytucjach, jak i w unijnej administracji zasiadają tylko ludzie, którzy także mogą popełniać błędy.
Jednakże zdecydowana większość przepisów prawnych Unii Europejskiej ustanawiana jest po
głębokim przemyśleniu ich założeń i w celu realizacji konkretnych postulatów. Pora więc zmierzyć się
z faktami i obalić kilka mitów. W Materiale pomocniczym nr 4 – Unijne absurdy? znajdują się
najpopularniejsze, nazywane właśnie absurdalnymi regulacje oraz ich wyjaśnienia.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

87

Scenariusz 7

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Unii Europejskiej

Materiał pomocniczy nr 1

Znane twarze

88

Jerzy Buzek

Polski polityk urodzony w 1940 roku na Śląsku
Cieszyńskim. Absolwent Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, profesor nauk technicznych.
W latach 1997-2001 Prezes Rady Ministrów
(premier). Od roku 2004 poseł do Parlamentu
Europejskiego. Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego w latach 2009-2012.

Donald Tusk

Polski polityk urodzony w Gdańsku w 1957 roku,
z wykształcenia historyk. Współzałożyciel,
a następnie przewodniczący Platformy
Obywatelskiej. W latach 2007-2014 prezes Rady
Ministrów, od 1 grudnia 2014 roku
przewodniczący Rady Europejskiej.

Elżbieta Bieńkowska

Polska urzędniczka samorządowa i polityk,
urodzona w Katowicach w 1964 roku.
Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej. Pełniła funkcję minister rozwoju
regionalnego (w latach 2007-2013) oraz
wiceprezes Rady Ministrów i minister
infrastruktury i rozwoju (2013-2014). W 2014
roku wybrana na stanowisko komisarza ds. rynku
wewnętrznego i usług, przemysłu,
przedsiębiorczości oraz MŚP.

Danuta Hübner

Polska polityk i profesor nauk ekonomicznych,
urodzona w 1948 roku w Nisku. Pełniła funkcję
ministra ds. europejskich oraz szefa Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej przed
wstąpieniem Polski do UE. W latach 2004-2009
zasiadała w Komisji Europejskiej, gdzie
zajmowała się polityką regionalną – pierwsza
polska komisarz.
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Janusz Lewandowski

Polski polityk i doktor ekonomii. Urodzony
w Lublinie w 1951 roku. Pełnił funkcję ministra
przekształceń własnościowych (w latach 19911993). W okresie od 2010 do 2014 roku był
członkiem Komisji Europejskiej, w której pełnił
funkcję komisarza ds. budżetu i programowania
finansowego. Poseł do Parlamentu
Europejskiego.

Bronisław Geremek

Polski polityk i historyk, profesor nauk
humanistycznych. Urodzony w 1932 roku
w Warszawie, zmarł w 2008 roku w Lubieniu.
W latach 1997-2000 minister spraw
zagranicznych, poseł oraz deputowany
do Parlamentu Europejskiego (od 2004 roku
do śmierci). Owalny dziedziniec w budynku
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
nazwany jest jego nazwiskiem.

Andrzej Olechowski

Polski polityk i doktor nauk ekonomicznych,
urodzony w Krakowie w 1947 roku. Minister
finansów w roku 1992, a w latach 1993-1995
minister spraw zagranicznych. W czasie
sprawowania tej funkcji złożył na ręce
przedstawiciela prezydencji greckiej wniosek
o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Leszek Miller

Polski polityk urodzony w Żyrardowie w 1946
roku. W trakcie swojej kariery politycznej
po 1989 roku pełnił szereg istotnych funkcji, był
m.in.: ministrem pracy i polityki społecznej oraz
ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Kiedy był prezesem Rady Ministrów (2001-2004),
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.
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Materiał pomocniczy nr 2

Czy to Ty Polsko?
Prawda czy fałsz?

92

1.

Polska jest szóstym pod względem powierzchni krajem
członkowskim Unii Europejskiej.

2.

Polska jest szóstym pod względem liczby ludności krajem
członkowskim Unii Europejskiej.

3.

Parlament Europejski składa się z 751 eurodeputowanych.
Najliczniej reprezentowani są Niemcy (96 posłów), a Polacy
znajdują się na szóstym miejscu – 51 przedstawicieli.

4.

Od 1 grudnia 2014 roku Donald Tusk – były polski premier –
sprawować będzie funkcję przewodniczącego Komisji
Europejskiej.

5.

W nowo wybranej Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska
odpowiadać będzie za ochronę środowiska.

6.

Co roku dwa z europejskich miast otrzymują tytuł Europejskich
Stolic Kultury. W roku 2016 zaszczyt ten przypadnie m.in.
jednemu z polskich miast. Szansę zaprezentowania kultury
swojego miasta, regionu i całego państwa otrzymał Wrocław.

7.

Hymn Unii Europejskiej to fragment IX Symfonii skomponowanej
przez Polaka – Fryderyka Chopina.

8.

Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
znajdują się maszty, na których powiewają flagi państw
członkowskich Unii Europejskiej. Zostały one wykonane w Stoczni
Gdańskiej.

9.

Polski polityk – Jerzy Buzek – był pierwszym przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego pochodzącym z państw, które wstąpiły
do Unii Europejskiej w 2004 roku.

10.

W spocie wyprodukowanym z okazji 10. rocznicy członkostwa
Polski w Unii Europejskiej wykorzystana została piosenka zespołu
The Rolling Stones „Hey Jude”.

11.

37 polskich produktów jest zarejestrowanych w tzw. Europejskim
Systemie Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych.
Są to m.in.: oscypek, rogal świętomarciński, truskawka
kaszubska, obwarzanek krakowski i kołocz śląski.

12.

Owalny dziedziniec w budynku Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu nazwany został nazwiskiem jednego z byłych
polskich eurodeputowanych – profesora Bronisława Geremka.
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Materiał pomocniczy nr 3

Trudne pytania
1. Ile zarabiają posłowie do Parlamentu Europejskiego?
Świadczenia pieniężne, które przysługują eurodeputowanym podzielić można na kilka grup:
a) wynagrodzenie
Na mocy Statutu posła do Parlamentu Europejskiego obowiązującego od lipca 2009 r. wszyscy
posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują takie samo wynagrodzenie. Zgodnie ze statutem
miesięczne wynagrodzenie posła przed opodatkowaniem wynosi od 2011 r. 7956,87 euro (od tego
czasu się nie zmieniło – stan na czerwiec 2013 r.). Wynagrodzenie jest wypłacane z budżetu
Parlamentu i po odliczeniu podatku UE wynosi 6200,72 euro. Państwa członkowskie mogą również
obłożyć to wynagrodzenie podatkami krajowymi. Ustalono, że wynagrodzenie podstawowe będzie
wynosić 38,5% podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
a więc posłowie do PE nie mają możliwości decydowania o swoich wynagrodzeniach.
b) emerytury
Po ukończeniu 63. roku życia posłowie mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury będzie równa
3,5% wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, ale nie może przekraczać ogółem
70% wynagrodzenia. Emerytury wypłacane będą z budżetu Parlamentu Europejskiego.
c) diety: koszty podróży, dieta dzienna, dieta z tytułu kosztów ogólnych, koszty opieki medycznej,
dodatek z tytułu zakończenia kadencji, inne świadczenia
Duża część pracy posłów do Parlamentu Europejskiego wiąże się z przebywaniem z dala od miejsca
zamieszkania i ojczyzny, dlatego posłowie mogą się ubiegać o zwrot kosztów ponoszonych z tego
tytułu. W dniu 26 października 2011 r. posłowie do PE podjęli decyzję o utrzymaniu niezmienionej
wysokości diet posłów do PE w 2012 r. W lutym 2012 r. podjęli decyzję o dalszym utrzymywaniu
niezmienionej wysokości diet do końca kadencji Parlamentu, czyli do połowy 2014 r.
Koszty podróży
Większość posiedzeń Parlamentu Europejskiego, takich jak posiedzenia plenarne, posiedzenia komisji
i posiedzenia grup politycznych, odbywa się w Brukseli i Strasburgu. Po przedstawieniu
pokwitowania posłowie otrzymują zwrot rzeczywistych kosztów biletów na podróż do miejsca,
w którym odbywają się takie posiedzenia – maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego klasy
business, ceny biletu kolejowego pierwszej klasy lub w wysokości 0,50 euro za km w przypadku
podróży samochodem – oraz stałe dodatki określone w oparciu o odległość i czas trwania podróży
w celu pokrycia innych kosztów związanych z podróżą (np. opłat za autostrady, kosztów rezerwacji
i nadbagażu).
Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą również uzyskać zwrot kosztów innych podróży
odbywanych w ramach pełnienia obowiązków poza własnym państwem członkowskim maksymalnie
do wysokości 4243 euro rocznie oraz uzyskać zwrot kosztów maksymalnie 24 podróży w dwie strony
na terenie własnego państwa członkowskiego. Zniesiono system zryczałtowanych zwrotów kosztów
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podróży do Brukseli i Strasburga sprzed czerwca 2009 r.
Dieta dzienna
Parlament wypłaca posłom do Parlamentu Europejskiego dietę w zryczałtowanej kwocie 304 euro za
każdy dzień urzędowania pod warunkiem podpisywania przez nich listy obecności. Dieta
przeznaczona jest na pokrycie wydatków takich jak rachunki za hotel, posiłki i inne tego rodzaju
wydatki. Jeżeli podczas posiedzenia plenarnego poseł do PE jest nieobecny na ponad połowie
głosowań imiennych, dieta dzienna jest zmniejszana o połowę. W przypadku posiedzeń poza UE
dieta wynosi 152 euro (uzyskanie diety także jest uzależnione od podpisywania listy obecności), przy
czym koszty pobytu w hotelu zwracane są oddzielnie.
Dieta z tytułu kosztów ogólnych
Ta zryczałtowana kwota jest przeznaczona na pokrycie wydatków takich jak wynajem biura i koszty
jego prowadzenia, rachunki telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z komputerów
i telefonów. Zwrot zostaje zmniejszony o połowę w przypadku posłów, którzy bez należytego
usprawiedliwienia nie wezmą udziału w połowie posiedzeń plenarnych w ciągu jednego roku
parlamentarnego (od września do sierpnia). W 2013 r. dieta ta wynosiła 4299 euro miesięcznie (tyle
samo, co w 2011 oraz 2012 r.).
Koszty opieki medycznej
Posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do zwrotu dwóch trzecich poniesionych
kosztów medycznych. Oprócz zasad dotyczących określania wysokości kosztów podlegających
zwrotowi szczegółowe przepisy i zasady pozostają takie same jak w przypadku urzędników służby
cywilnej UE.
Dodatek z tytułu zakończenia kadencji
Na zakończenie kadencji posłom przysługuje odprawa przejściowa w wysokości równej miesięcznej
diecie poselskiej za każdy rok sprawowania urzędu. Jednakże odprawa ta nie może być wypłacana
przez okres dłuższy niż dwa lata. Ponadto odprawy nie wypłaca się, jeżeli poseł posiada mandat
w innym parlamencie lub sprawuje funkcję publiczną. Jeżeli poseł jest jednocześnie uprawniony do
otrzymywania renty lub emerytury, musi dokonać wyboru, jako że nie może jednocześnie
przyjmować obydwu świadczeń.
Inne świadczenia
Parlament Europejski zapewnia swoim posłom wyposażone biura w Brukseli i Strasburgu. W obu
miastach posłowie mogą korzystać w celu pełnienia swoich obowiązków ze służbowych samochodów
Parlamentu.
d) personel oraz asystenci posłów
W ramach ustalonego przez Parlament budżetu posłowie mogą sami wybierać swoich
współpracowników. Akredytowani asystenci pracujący w Brukseli (lub Luksemburgu/Strasburgu)
podlegają bezpośrednio administracji Parlamentu, zgodnie z warunkami zatrudnienia pracowników
tymczasowych UE. Zatrudnieniem asystentów pracujących w państwach członkowskich posłów
zajmują się wykwalifikowani płatnicy, zapewniający poszanowanie ustaleń z zakresu opodatkowania
i zabezpieczenia społecznego. W 2013 r. maksymalna miesięczna kwota przeznaczona na pokrycie
wszystkich poniesionych kosztów wynosiła 21209 euro na każdego posła (tyle samo, co w 2011 oraz
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2012 r.). Środki te nie są wypłacane posłom bezpośrednio. Maksymalnie jedna czwarta tego budżetu
może zostać użyta na opłacenie usług świadczonych przez usługodawców wybranych przez posła, np.
na opłacenie badania eksperckiego na konkretny temat. Zasadniczo posłowie nie mogą już
zatrudniać swoich bliskich krewnych. Wprowadzono jednak okres przejściowy dla osób
zatrudnionych w czasie poprzedniej kadencji Parlamentu.
Źródło: www.europarl.eu

2. Dlaczego Parlament Europejski ma aż trzy siedziby?
W 1992 r. rządy państw członkowskich UE podjęły jednomyślnie decyzję o wyznaczeniu stałych
siedzib instytucji unijnych. Decyzja ta wpłynęła również na ustalenia dotyczące działalności
Parlamentu: na oficjalną siedzibę i miejsce, w którym odbywa się większość posiedzeń plenarnych,
wybrano Strasburg; posiedzenia komisji parlamentarnych miały odbywać się w Brukseli, natomiast
sekretariat Parlamentu (jego pracownicy) miał znajdować się w Luksemburgu. W 1997 r. przyjęte
rozwiązanie zostało zapisane w Traktacie UE. Wszelkie modyfikacje obecnego systemu wymagają
wprowadzenia ich do nowego traktatu, a zatem jednomyślnej zgody wszystkich 28 państw
członkowskich, i ratyfikowania tej zmiany przez parlamenty narodowe.
Decyzją podjętą w 1992 r. jedynie sformalizowano stosowane wtedy rozwiązania. Był to kompromis
wypracowywany przez lata. W momencie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)
w 1952 r. jej instytucje znajdowały się w Luksemburgu. Rada Europy (instytucja współpracy
międzyrządowej utworzona bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej) miała już siedzibę
w Strasburgu i udostępniła swoją salę obrad plenarnych na posiedzenia „wspólnego zgromadzenia”
EWWiS, które potem miało się przekształcić w Parlament Europejski. Strasburg stał się głównym
miejscem posiedzeń plenarnych Parlamentu, chociaż w latach 60. i 70. XX w. sesje nadzwyczajne
odbywały się również w Luksemburgu. Po utworzeniu w 1958 r. Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej działalność Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej koncentrowała się w Brukseli.
Ponieważ prace Parlamentu wiążą się ściśle z monitorowaniem tych instytucji
i współdziałaniem z nimi, z biegiem czasu działalność poselska coraz częściej przenosiła się do
Brukseli. I tak na początku lat 90. wykrystalizował się sposób pracy bliski obecnym rozwiązaniom,
z posiedzeniami komisji i grup politycznych w Brukseli oraz głównymi posiedzeniami plenarnymi
w Strasburgu. Większość personelu administracyjnego Parlamentu wykonuje swoje obowiązki
w Luksemburgu.
W rezolucji przyjętej przez Parlament w listopadzie 2013 r. posłowie do PE wezwali do zmiany
traktatu w celu umożliwienia Parlamentowi decydowania o swojej siedzibie. Parlament oświadczył,
że zainicjuje procedurę zmiany Traktatu UE w celu zaproponowania zmian koniecznych do
umożliwienia Parlamentowi decydowania o umiejscowieniu swojej siedziby i administracji.
„Parlament Europejski byłby bardziej wydajny, oszczędny i przyjazny środowisku, gdyby znajdował
się w jednym miejscu”, stwierdzili posłowie do PE. W rezolucji (która została przyjęta 483 głosami,
przy 141 głosach przeciw i 34 głosach wstrzymujących się) stwierdzono, że „nieustanna comiesięczna
migracja między Brukselą a Strasburgiem spotyka się z negatywnym przyjęciem większości obywateli
UE i uzyskała symboliczny wymiar, (...) szczególnie w czasach poważnych i dotkliwych cięć wydatków
w państwach członkowskich spowodowanych kryzysem finansowym”. Posłowie do PE przyznali, że
konieczne jest odpowiednie rozwiązanie kompromisowe, zapewniające dalsze użytkowanie
istniejących budynków Parlamentu.
Źródło: www.europarl.eu
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3. Ile kosztuje utrzymanie trzech siedzib Parlamentu Europejskiego?
Niedawne badanie przeprowadzone przez Parlament Europejski pokazało, że można by zaoszczędzić
103 mln EUR rocznie, gdyby przenieść całą działalność ze Strasburga do Brukseli (liczby z 2014 r.).
Infrastruktura w Strasburgu (wynajem przestrzeni parkingowych, wyposażenie biur, sprzątanie,
zużycie energii i bezpieczeństwo) będzie kosztowała 35,7 mln EUR w 2014 r. plus dodatkowo 13,6
mln EUR na szczególne projekty, zwłaszcza remont niedawno zakupionego budynku Václav Havel.
Parlament Europejski nie płaci czynszu za budynki w Strasburgu, ponieważ jest ich właścicielem.
Jako że Parlament Europejski jest właścicielem budynków parlamentarnych w Strasburgu i większości
budynków, z których korzysta w Brukseli, wiele z kosztów operacyjnych ponoszonych podczas sesji
w Strasburgu byłoby również ponoszonych, przynajmniej częściowo, gdyby wszystkie sesje odbywały
się w Brukseli (np. koszty podróży posłów, koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych, koszty
audiowizualne itd.). Inne koszty, takie jak transport dokumentów do Strasburga i koszty delegacji
pracowników Parlamentu i asystentów posłów są ponoszone tylko, jeżeli Parlament przemieszcza się
do Strasburga.
Koszty siedziby Parlamentu w Strasburgu są inne niż koszty ponoszone z uwagi na fakt, że Parlament
ma trzy miejsca pracy. Oprócz comiesięcznych czterodniowych sesji odbywających się w Strasburgu,
pewna liczba dwudniowych sesji odbywa się w Brukseli, gdzie miejsce mają również posiedzenia
komisji i grup politycznych. Wielu pracowników personelu administracyjnego Parlamentu wykonuje
swoje obowiązki w Luksemburgu. Roczne dodatkowe koszty wynikające z posiadania przez
Parlament trzech miejsc pracy w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu wyliczono na 119,9 mln EUR.
Jednak przy obliczaniu kwoty, jaką można by zaoszczędzić, zbierając trzy miejsca pracy w jednym (np.
w Brukseli), należy pamiętać, że Parlament musiałby zakupić przestrzeń biurową dla pracowników
obecnie umiejscowionych w Luksemburgu (tj. 2482 osoby). Szacuje się, że koszty te sięgną 14 mln
EUR rocznie, przy czym jednorazowy koszt przeniesienia działalności Parlamentu z Luksemburga do
Brukseli szacuje się na 58,6 mln EUR. Ustanowienie jednego miejsca pracy dla Parlamentu
Europejskiego przyniosłoby zatem oszczędności w wysokości 88,9 mln EUR rocznie. Stanowi to 4,96%
planowanego na 2014 r. budżetu Parlamentu Europejskiego.
Emisje CO2 związane z podróżami między trzema miejscami pracy oszacowano na 11000 ton (dane
z 2011 r.), tj. 11% całkowitego śladu węglowego Parlamentu w 2011 r.
Źródło: www.europarl.eu

4. Ile kosztuje roczne utrzymanie Parlamentu Europejskiego wraz z całą jego
administracją?
Budżet Parlamentu finansuje instytucję liczącą 751 posłów i pracującą w 24 językach urzędowych.
Budżet Parlamentu Europejskiego stanowi około jednego procenta ogólnego budżetu Unii
Europejskiej, lub inaczej: jedną piątą całkowitych kosztów administracyjnych wszystkich instytucji
unijnych.
Budżet PE na rok 2014 wynosi blisko 1,756 mld euro, z których 35 proc. przeznaczone jest na
pracowników, głównie na wynagrodzenia dla 6000 osób pracujących w administracji oraz –
w mniejszym stopniu – w grupach politycznych. Z tego samego źródła finansowane są tłumaczenia
ustne i pisemne oraz podróże służbowe.
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Ponieważ Parlament jest instytucją wybieraną demokratycznie i zaangażowaną w ustanawianie
praw wiążących dla wszystkich państw członkowskich, znaczący odsetek osób pracujących w PE na
stałe, na czas określony i na zlecenia zajmuje się pisemnym i ustnym tłumaczeniem obrad
Parlamentu, aby były one zrozumiałe i dla posłów, i dla obywateli.
Około 27 proc. budżetu na 2014 r. przeznaczone jest na wydatki posłów, w tym koszty podróży,
prowadzenia biur i wynagrodzenia asystentów.
Wydatki na budynki Parlamentu stanowią 11 proc. budżetu na 2014 r. W tej kwocie mieszczą się
koszty wynajmu, budowy, utrzymania, bezpieczeństwa i eksploatacji obiektów w trzech miejscach
pracy Parlamentu: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu oraz wydatki na prowadzenie biur
informacyjnych w 28 państwach członkowskich.
Wydatki administracyjne (np. związane z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną) oraz na
politykę informacyjną pochłoną 21 proc. budżetu. Działalność grup politycznych to dalsze 6 proc.
budżetu.
Procedura budżetowa PE rozpoczyna się zwykle w lutym od projektu Sekretarza Generalnego
dotyczącego najważniejszych celów oraz środków potrzebnych na następny rok. Na tej podstawie
Prezydium Parlamentu przyjmuje tzw. wstępny projekt preliminarza budżetowego i przedkłada go
Komisji Budżetowej.
Jeden z członków tej komisji sporządza sprawozdanie, nad którym komisja następnie głosuje.
Przedstawione są tam priorytety przyszłej działalności Parlamentu oraz propozycje kwot budżetu. Na
podstawie tego sprawozdania Parlament uchwala preliminarz budżetowy podczas posiedzenia
plenarnego, zwykle w maju. Preliminarz ten zostaje następnie wcielony do projektu budżetu UE,
który jest przedmiotem poprawek i zostaje przyjęty przez zgromadzenie plenarne Parlamentu
najpóźniej w grudniu.
Źródło: www.europarl.eu

5. Jak wygląda podział miejsc na sali plenarnej podczas obrad Parlamentu Europejskiego?
W Parlamencie Europejskim eurodeputowani zasiadają zgodnie z przynależnością do grup
politycznych, a nie na podstawie narodowości.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego, z różnych krajów, mogą tworzyć grupy polityczne zgodnie ze
swoją przynależnością polityczną. Aby uzyskać formalny status, grupa polityczna musi się składać
z co najmniej 25 posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w co najmniej jednej czwartej
państw członkowskich (tj. w co najmniej 7 państwach członkowskich). Posłowie mogą należeć tylko
do jednej grupy politycznej. Po utworzeniu grupy Przewodniczącemu Parlamentu należy przekazać
oświadczenie zawierające informacje dotyczące nazwy grupy, jej członków i prezydium.
O przydziale miejsc na sali obrad plenarnych dla grup politycznych, posłów niezrzeszonych
i przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej decyduje Konferencja Przewodniczących grup
politycznych.
Źródło: www.europarl.eu
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6. Dlaczego w Parlamencie Europejskim najwięcej jest Niemców?
Zgodnie z ogólną zasadą liczba miejsc w Parlamencie Europejskim jest przydzielana proporcjonalnie
do liczby mieszkańców każdego kraju. Każde państwo członkowskie posiada stałą liczbę miejsc:
maksymalnie 96 a minimalnie - 6. Republika Federalna Niemiec to największe, pod względem liczby
ludności, państwo unijne. Dlatego też jest ono reprezentowane przez największą liczbą
eurodeputowanych (96 osób).
Źródło: www.europarl.eu

7. Co dzieje się z unijnymi przepisami, które nie zostały uchwalone w kończącej się
kadencji Parlamentu Europejskiego?
Mimo że posłowie do Parlamentu Europejskiego dokładają wszelkich starań, aby zakończyć
procedury ustawodawcze przed końcem obecnej kadencji parlamentarnej, praca nad niektórymi
dokumentami legislacyjnymi nie została ukończona przed wyborami w maju 2014 r. W celu
rozwiązania tego problemu postanowiono, że zgodnie z tzw. zasadą ciągłości wszystkie dokumenty,
nad którymi głosowano na posiedzeniu plenarnym utrzymają swój status prawny w następnej
kadencji, niezależnie od tego, czy znajdują się na etapie pierwszego lub drugiego czytania, czy też
konsultacji. Teksty zatwierdzone w poprzedniej kadencji są prawnie wiążące dla posłów nowej
kadencji. Oznacza to, że po wyborach Rada może zatwierdzić wyniki pierwszego czytania Parlamentu
poprzedniej kadencji i w ten sposób wprowadzić opracowane przezeń przepisy w życie.
Sytuacja wygląda inaczej w większości parlamentów narodowych UE, gdzie upadają wszystkie akty
prawne nieukończone podczas danej kadencji. Jednakże art. 59 Regulaminu Parlamentu
Europejskiego pozwala Parlamentowi nowej kadencji (na wniosek komisji parlamentarnej
i w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących, czyli Przewodniczącym PE oraz przewodniczącymi
grup politycznych) zwrócić się do Komisji Europejskiej o ponowne skierowanie wniosku (wniosków)
do Parlamentu w nowym składzie, w celu umożliwienia mu zajęcia własnego stanowiska w danej
kwestii. W przypadku wprowadzania zmian do procedur lub podstawy prawnej (jak to miało miejsce
w momencie wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego i poddania dokumentów konsultacyjnych
procedurze współdecyzji), Parlament w nowym składzie może zająć nowe stanowisko w sprawie tych
dokumentów. Wszystkie rezolucje nielegislacyjne są odrzucane wraz z końcem kadencji.
Źródło: www.europarl.eu

8. Dlaczego europarlamentarzystom przysługuje immunitet?
Immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, lecz gwarancją niezależności
i integralności Parlamentu jako instytucji.
Wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania
sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu
w czasie wykonywania przez nich obowiązków poselskich.
Immunitet posła do PE jest podwójny:
• na terytorium jego własnego państwa korzysta on z immunitetów przyznawanych posłom do
parlamentu krajowego ich państwa;
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• na terytorium każdego innego państwa członkowskiego korzysta on z immunitetu chroniącego
przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.
Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy poseł został ujęty na gorącym uczynku.
Procedura uchylenia immunitetu
Jeżeli odpowiednie organy krajowe zwrócą się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu
posła do PE, przewodniczący Parlamentu ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że Parlament otrzymał
taki wniosek i odsyła sprawę do komisji przedmiotowo właściwej (w czasie obecnej kadencji jest to
Komisja Prawna). Komisja rozpatruje wniosek w trybie natychmiastowym. Może zwrócić się do
zainteresowanych organów o dostarczenie wszelkich uważanych za niezbędne informacji bądź
wyjaśnień. Zainteresowany poseł ma możliwość wypowiedzenia się i może przedłożyć istotne
dokumenty lub inne dowody na piśmie. Obradując za zamkniętymi drzwiami, komisja przyjmuje
dokument zalecający Parlamentowi jako instytucji przyjęcie lub odrzucenie wniosku, tj. uchylenie lub
utrzymanie immunitetu danego posła do PE. Podczas sesji plenarnej po decyzji w komisji Parlament
podejmuje decyzję zwykła większością głosów. Jeżeli zalecenie komisji zostaje odrzucone, uznaje się,
że Parlament przyjął decyzję sprzeczną ze stanowiskiem komisji. Po głosowaniu przewodniczący
natychmiast informuje danego posła do PE i właściwe władze odpowiedniego państwa
członkowskiego o decyzji Parlamentu.
Czy poseł utrzymuje mandat nawet po uchyleniu immunitetu?
To zależy. Uprawnienie do posiadania mandatu posła jest oddzielną kwestią w stosunku do
immunitetu. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania posła za winnego. Umożliwia ono zaledwie
krajowym organom sądowym prowadzenie postępowania. Ponieważ posłowie do PE są wybierani na
mocy krajowych ordynacji wyborczych, jeżeli dany poseł do PE zostanie uznany za winnego
przestępstwa karnego, do władz państwa członkowskiego należy poinformowanie Parlamentu, jeżeli
dana osoba zostaje pozbawiona swojej funkcji.
Źródło: www.europarl.eu

9. Dlaczego Komisja Europejska nazywana jest „strażniczką traktatów”?
Komisja Europejska nazywana jest „strażniczką traktatów”, ponieważ jedną z jej funkcji jest
egzekwowanie prawa europejskiego (w tym przepisów traktatowych). Komisja kontroluje, czy każde
państwo członkowskie prawidłowo stosuje prawo UE, a jeżeli uzna, że rząd danego kraju nie stosuje
się do przepisów prawa UE, Komisja najpierw wysyła oficjalne pismo z wnioskiem o naprawienie
problemu. W ostateczności Komisja kieruje daną sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał
może nałożyć kary, a jego orzeczenia są wiążące dla państw członkowskich i instytucji UE.
Źródło: www.europa.eu

10. Ile kosztuje polskie członkostwo w Unii Europejskiej?
Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej wpłaca do unijnego budżetu składkę członkowską,
która wynosi zazwyczaj około 0,7% dochodu narodowego brutto. Właśnie ten fakt powoduje, iż wiele
osób uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest finansowo nieopłacalne – nieprawdziwość
tego stwierdzenia obalimy sięgając do danych Ministerstwa Finansów z roku 2013. Dane te obrazuje
zamieszczona poniżej tabela przepływów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską, z której
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jasno wynika, że (po odliczeniu składki członkowskiej oraz zwrotu środków do unijnego budżetu)
w samym tylko 2013 roku Polska „zarobiła” na członkostwie ponad 11 mld euro. Na marginesie
należy dodać, że we wszystkich pozostałych latach, jak i w najbliższej perspektywie budżetowej 20142020, bilans finansowy będzie lub był dla Polski równie korzystny.

Powyższe dane liczbowe wskazują więc w sposób bezsprzeczny, że Polska należy do grupy państw –
beneficjentów unijnego budżetu (czyli państw, które więcej otrzymują niż wpłacają)
w przeciwieństwie do np. Niemiec, które więcej wydają niż dostają.
Nie można także zapomnieć o tym, że tego rodzaju bezpośrednie, finansowe korzyści z członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, to nie jedyne przeliczalne na pieniądze profity, które czerpie nasz kraj
z decyzji, która weszła w życie 1 maja 2004 roku. Przykładowo należy chociażby wspomnieć o tym, że
dzięki swobodnemu przepływowi towarów i usług polskie firmy mogą bez przeszkód sprzedawać
swoje produkty na europejskim rynku, powiększając tym samym swoje zyski.
Więcej informacji o korzyściach z członkostwa Polski w Unii Europejskiej (tych finansowych
i pozafinansowych) znaleźć można w publikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polskie 10 lat
w Unii – raport.

100

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

Scenariusz 7

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Unii Europejskiej

Materiał pomocniczy nr 4

Unijne absurdy?
Owoce i warzywa
Jednym z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych „unijnych absurdów” jest kwestia
zakwalifikowania – w przepisach prawa Unii Europejskiej – marchewek jako owoców. Na pierwszy
rzut oka rzeczywiście brzmi śmiesznie, ale przyjrzyjmy się sprawie bliżej.
Jak to zwykle bywa „kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze”. Tak też było w tym
przypadku. Otóż Unia Europejska – pośród wielu innych rodzajów dopłat – dotuje także produkcję
dżemów owocowych. Producenci z Polski, Francji czy Hiszpanii mogą więc otrzymać środki
finansowe na przetwory z truskawek, porzeczek czy też wiśni. Na przepis ten żywiołowo zareagowali
Portugalczycy, których tradycyjnym przysmakiem jest dżem marchewkowy. Aby więc także im
umożliwić otrzymywanie dotacji, a przy tym nie mnożyć wyjątków od ogólnych regulacji prawnych –
marchewka zakwalifikowana została jako owoc.

Ryba śródlądowa
Inne przykład unijnych przepisów, które spotkały się z falą krytyki to kwestia uznania ślimaków za
ryby śródlądowe.
W tym przypadku powód był analogiczny, jak ten w odniesieniu do marchewki. Dzięki takiemu a nie
innemu zakwalifikowaniu ślimaków, zarówno Francuzi, jak i Polacy (gdyż ok. 90% winniczków
spożywanych w kraju wieży Eiffela pochodzi z naszego kraju) otrzymywać mogą dotacje z funduszy
przeznaczanych na rybołówstwo. Gdyby ślimaki potraktować inaczej niż ryby, spowodowałoby to
konieczność tworzenia dodatkowych, nieraz bardzo szczegółowych przepisów – co oczywiście
generuje znaczne koszty.

Oświecenie
Dla Unii Europejskiej niezwykle ważną kwestią jest ochrona środowiska. Być może niektórym wydaje
się, że są to zbędne wydatki lub przesadna troska, ale na problem czystego środowiska
i oszczędności energii warto patrzeć bardziej perspektywicznie – nie tylko z punktu widzenia naszego
życia, ale także przyszłych pokoleń.
Właśnie w taki perspektywiczny sposób patrzy na to Unia Europejska, która nakazała wycofanie ze
sprzedaży „zwykłych” żarówek i zastąpienie ich tymi energooszczędnymi. Według szacunków Komisji
Europejskiej zabieg ten – w czasie do 2020 roku – pozwoli obniżyć rachunki za energię o 25%,
a zaoszczędzona energia ma wynieść tyle, ile średnio zużywa 11 milionów gospodarstw domowych.
Polakom bardzo nie spodobał się ten przepis, gdyż żarówki energooszczędne są zwyczajnie droższe.
Warto jednakże pomyśleć o tym, że dzięki ich stosowaniu zapłacimy mniej za energię elektryczną (co
równoważy straty), a także zadbamy o naszą matkę Ziemię.
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – KATOWICE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice wchodzi w skład ogólnoeuropejskiej sieci
informacyjnej, zarządzanej przez Komisję Europejską. W skład sieci wchodzi ponad 500 instytucji,
które prowadząc Punkty Informacji Europejskiej, zobowiązały się do przybliżania tematyki Unii
Europejskiej jej obywatelom. Dzięki podejmowanym przez nie działaniom każdy może dowiedzieć się,
jakie są priorytety funkcjonowania Unii Europejskiej, jakie prawa przysługują mieszkańcom 28 krajów
członkowskich oraz jak mogą oni skorzystać z wielu przywilejów i możliwości, jakie daje zjednoczona
Europa.
Punkty organizują i włączają się w rozmaite wydarzenia związane z Unią Europejską. Propagują
aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno poprzez własne działania, jak
i wspieranie wszelkich inicjatyw, które powoływane są do życia w europejskim kontekście. Ponadto
umożliwiają one wymianę poglądów pomiędzy Brukselą a każdym z nas – ich zadaniem jest bowiem
przekazywanie opinii o Unii Europejskiej osobom, które decydują o jej funkcjonowaniu. Punkty
Informacji Europejskiej Europe Direct stanowią łącznik pomiędzy Unią Europejską, jej instytucjami,
założeniami i działaniami a obywatelami zjednoczonej Europy – każdym z nas. Punkty to pierwsza
linia kontaktu, pomost, którego zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także włączenie wszystkich
w unijną dyskusję. Tak, aby stawała się ona coraz bliższa każdemu z nas.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz
Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, a swoimi działaniami
obejmuje całe województwo śląskie. Konsultanci Punktu odpowiadają na pytania dotyczące szeroko
rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podejmują działania, których
celem jest dotarcie z wiedzą o zjednoczonej Europie do jak najszerszego grona odbiorców.
Prowadzone są lekcje europejskie we wszystkich typach szkół, a także wykłady, warsztaty, seminaria,
debaty i konferencje skierowane do różnych grup docelowych. Przedstawicieli Punktu można spotkać
podczas organizowanych stoisk informacyjnych, imprez plenerowych oraz innych wydarzeń. Ponadto
biorą oni udział w audycjach radiowych, piszą artykuły i wydają publikacje.
Wszystkie osoby zainteresowane szerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy do
współpracy.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. 32 733 09 19 / fax 32 209 17 01
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EuropeDirectKatowice
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FUNDACJA VIRIBUS UNITIS

Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie edukacji
oraz rozwój samorządności wśród młodzieży. Prowadzi dwa punkty informacyjne: Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Katowice oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Katowicach.
Celem działalności RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz
wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych (jednostką
zarządzającą), samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany jest między innymi
poprzez: animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej,
koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej, gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego
zakresu oraz prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu
w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej.
Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których
prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu minionych lat zdobyły uznanie tysięcy
uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych,
policealnych i zawodowych oraz instytucji wspierających edukację.
Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy
Europejskich. Była organizatorem wielu projektów z zakresu ekologii, edukacji, przedsiębiorczości
oraz samorządności. Projekt „Młodzi bliżej Funduszy” propagował wiedzę z zakresu Funduszy
Europejskich wśród młodzieży. Celem projektu „Z ekologią na Ty” było zwiększenie stanu
świadomości i wiedzy o działaniach związanych z ekologią w krajach Unii Europejskiej. Z kolei projekt
„Moja firma w mojej gminie” miał na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
Fundacja realizuje także projekty informacyjno-promocyjne na zlecenie władz samorządowych
województwa śląskiego oraz podejmuje działania o charakterze międzynarodowym.
Zapraszamy do współpracy.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNTIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax 32 209 17 01, 32 209 16 90
kom. 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
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