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„Moim celem jest Unia Europejska większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii,
a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza i skromniej działająca”
Jean-Claude Juncker

SŁOWO WSTĘPNE

15 lipca 2014 roku, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, swoje
przemówienie inauguracyjne pt. „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia,
wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję
Komisji Europejskiej” wygłosił ówczesny kandydat (a obecnie przewodniczący) na przewodniczącego
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Przedstawił on w nim dziesięć priorytetów, nad realizacją
których zamierza pracować.
Wszystkie one doprowadzić mają do stworzenia lepszej Unii Europejskiej, której Polska od ponad
dwunastu lat jest ważną częścią. Warto więc wiedzieć, jakie obszary unijnej polityki leżą w sferze
zainteresowań obecnej Komisji Europejskiej i jaki zmiany w ich zakresie planuje ona wprowadzić.
Z tego powodu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice przekazuje w Państwa ręce
scenariusze lekcji o tematyce europejskiej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Temat: Dla
mnie, dla Ciebie, dla Europy – 10 priorytetów Komisji Europejskiej”, wyrażając jednocześnie nadzieję,
że powyższa publikacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy uczniów o zagadnienia związane
z bieżącą polityką zjednoczonej Europy.
Pakiet, który oddajemy w Państwa ręce, składa się z dziesięciu scenariuszy obejmujących swoją
tematyką wszystkie 10 priorytetów Komisji Europejskiej. Scenariusze opracowane zostały
w przystępnej formie. Nie zawsze wzbudzające zainteresowanie i czasem skomplikowane tematy
ujęte zostały w ramy zajęć prowadzonych za pomocą aktywizujących metod nauczania tak, aby
ułatwić przyswojenie wiedzy i wzbudzić zainteresowanie uczniów.
Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza publikacja ułatwi nauczycielom wprowadzenie uczniów w świat Unii
Europejskiej, a uczniom uprzyjemni jej poznawanie. Wierzymy, iż przyczyni się ona do lepszego
poznania wyzwań, przed jakimi staje Europa zjednoczona w różnorodności i działań, które podejmuje
aby im sprostać.

Zespół Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
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Scenariusz 1

Priorytet 1. Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje

„Uruchomiliśmy ofensywę inwestycyjną. Głównym jej celem jest przywrócenie
wzrostu w Europie i umożliwienie ludziom powrotu do pracy”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 1. Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje:
Jak Unia Europejska walczy o ciągły rozwój?

Cele:





uczeń dowiaduje się, jakie były przyczyny kryzysu gospodarczego i zadłużeniowego
uczeń wie, czym jest Plan Inwestycyjny dla Europy
uczeń zapoznaje się z barierami inwestycyjnymi w Polsce
uczeń poznaje procedurę zakładania własnej działalności gospodarczej

Metody:
 zadania
 mini-wykład
 analiza SWOT
Pojęcia kluczowe:
 kryzys gospodarczy i zadłużeniowy
 Plan Inwestycyjny dla Europy
 Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Europa w kryzysie
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Plan Inwestycyjny dla Europy
Nr 2 – Bariery inwestycyjne
Nr 3 – Zostań swoim szefem
Nr 4 – Analiza SWOT
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Priorytet 1. Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o pierwszym priorytecie Komisji
Europejskiej działającej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, który koncentruje się na
miejscach pracy, wzroście gospodarczym i inwestycjach.
Wprowadzeniem do tej tematyki będzie przypomnienie przyczyn, które doprowadziły do kryzysu
gospodarczego i zadłużeniowego w Europie, któremu to przeciwstawić mają się właśnie działania
podejmowane w związku ze wskazanym priorytetem Komisji. Pomoże w tym Materiał pomocniczy nr
1 – Europa w kryzysie, na jego podstawie przeprowadź dla uczniów mini-wykład.

2. Plan Inwestycyjny dla Europy
Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy w Europie bardzo mocno odbił się nie tylko na europejskich
gospodarkach i ich systemach bankowych, ale także na Europejczykach. Walka z nim i z jego
konsekwencjami oraz podejmowanie działań, które w przyszłości pozwolą uchronić kraje
członkowskie Unii Europejskiej przed kolejnym kryzysem, od wielu lat jest priorytetem Komisji
Europejskiej. Zjednoczona Europa podejmuje szereg działań zmierzających do przeprowadzenia
kluczowych reform strukturalnych i budżetowych, inicjatyw pomagających w walce z bezrobociem –
w tym szczególnie wśród młodych ludzi – oraz pobudzenia impulsów inwestycyjnych.
Jednym z kluczowych narzędzi w walce ze zbyt niskim poziomem inwestycji jest Plan Inwestycyjny dla
Europy, którego głównym celem jest pobudzenie inwestycji w unijnej gospodarce. Aby dowiedzieć
się, na czym polega ten projekt, jakie są jego główne założenia i planowane w jego ramach działania
poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 1 – Plan Inwestycyjny dla Europy, ich praca polegać będzie
na uzupełnieniu znajdujących się w tekście luk słowami i wyrażeniami, które znajdą pod tekstem.
Kiedy uczniowie skończą, wspólnie sprawdźcie, czy zadanie zostało wykonane poprawnie.

3. Polskie inwestycje
Powiedz uczniom, że aby pomóc państwom członkowskim w działaniach zmierzających do
pobudzenia inwestycji, Komisja Europejska opracowała listę najważniejszych przeszkód
utrudniających inwestycje na poziomie krajowym (oddzielną dla każdego państwa). Oczywiście lista
taka stworzona została także w odniesieniu do Polski. Jeśli uczniowie chcą się z nią zapoznać poproś
ich o wykonanie Zadania nr 2 – Bariery inwestycyjne. Ich praca polegać będzie na dopasowaniu
poszczególnych barier do wskazanych na wykresie kategorii. Poniżej znajdziesz poprawne odpowiedzi
do Zadania nr 2:
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Administracja publiczna
i otoczenie biznesu

Rynek pracy
oraz edukacja

Sektor finansowy
oraz podatki

Badania, rozwój
i innowacje

Regulacje
sektorowe

6, 7, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 22, 26

1, 10

3, 24

2, 16, 25, 27

4, 5, 8, 9, 11, 13,
20, 21, 23

4. Przedsiębiorczość
Twoi uczniowie pewnie już zauważyli, że podstawową receptą Komisji Europejskiej na rozwój państw
członkowskich i pobudzanie ich wzrostu gospodarczego jest rozbudowywanie sektora europejskich
małych i średnich przedsiębiorstw, czyli na przykład zachęcanie unijnych obywateli do inwestowania
we własne firmy. W Polsce pokutuje przekonanie, że otwarcie działalności gospodarczej to bardzo
trudny proces, ale wbrew pozorom nie jest on aż tak skomplikowany, a opisać można go w siedmiu
krokach. Powiedz uczniom, że w tej części zajęć spróbujecie najpierw poznać te kroki, a następnie
wspólnie zastanowicie się, czy warto prowadzić własną działalność gospodarczą.
W zapoznaniu się z procesem zakładania firmy pomoże Zadanie nr 3 – Zostań swoim szefem. Rozdaj
je uczniom, poproś aby przeczytali krótkie opisy poszczególnych etapów zakładania działalności
gospodarczej a następnie ułożyli je w odpowiedniej kolejności poprzez wpisanie numerów kolejnych
działań w zamieszczony w zadaniu schemat. Po zakończonej pracy wspólnie sprawdźcie poprawność
rezultatów (odpowiednia kolejność to: 3-7-1-4-5-2-6), a następnie zapytaj uczniów, czy rzeczywiście
procedura ta wydaje im się szczególnie skomplikowana.
Teraz poproś uczniów o to, aby wyobrazili sobie, że przygotowują się do otworzenia własnej firmy
i zachęć ich do określania wad i zalet oraz słabych i mocnych stron takiego posunięcia, czyli
o wykonanie Zadania nr 4 – Analiza SWOT. Zajęcia podsumujcie dyskusją na ten temat, w trakcie
której poproś uczniów o przytoczenie wypisanych cech.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Materiał pomocniczy nr 1

Europa w kryzysie *

Jak doszło do kryzysu?
Pierwotnym źródłem kryzysu zadłużeniowego w Europie były problemy w amerykańskim sektorze bankowym.
Osłabienie koniunktury w Stanach Zjednoczonych sprawiło, że tamtejsi nadmiernie zadłużeni właściciele
domów nie byli w stanie spłacać swoich kredytów hipotecznych. Banki na całym świecie zaczęły odnotowywać
straty na inwestycjach, które były powiązane z tymi kredytami. Lehman Brothers, czwarty największy bank
inwestycyjny w USA, zbankrutował pod ciężarem swoich nietrafionych inwestycji. Wywołało to panikę wśród
innych banków oraz inwestorów. W obawie przed bankructwem kolejnych banków na rynkach zapanowała
niezwykła ostrożność. Banki przestały udzielać sobie nawzajem pożyczek, przez co uzależnione od takich
kredytów instytucje finansowe znalazły się w ciężkich tarapatach.
Kryzys mocno uderzył w europejskie banki, które zainwestowały znaczne sumy na amerykańskim rynku
hipotecznym. W wielu krajach UE, np. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii i Belgii,
rządy starały się ratować niektóre banki przed upadłością. Cena tego była jednak bardzo wysoka, np. w Irlandii
ratowanie banków skończyło się niemalże bankructwem całego kraju, przed czym ostatecznie uchroniła
pomoc finansowa innych państw UE.
Po tym jak w 2009 r. gospodarka europejska wkroczyła w recesję, problemy banków zaczęły w coraz większym
stopniu negatywnie wpływać na sytuację finansową całych państw. Na rynkach finansowych pojawiła się
obawa, że niektóre kraje nie będą w stanie uratować swoich zagrożonych banków. Inwestorzy zaczęli
dokładniej przyglądać się sytuacji finansów publicznych w poszczególnych krajach. W centrum uwagi znalazła
się Grecja, gdyż jej gospodarka była w bardzo słabej kondycji, a prowadzona od lat polityka sprawiła, że
zadłużenie publiczne niemal dwukrotnie przekraczało produkt krajowy brutto.
Ryzyko związane z upadającymi bankami uzmysłowiło wagę zdrowych finansów publicznych. Rządy, które
przez lata przyzwyczaiły się do zaciągania wysokich pożyczek służących finansowaniu wydatków budżetowych
(co z czasem doprowadziło do wysokiego zadłużenia publicznego), nagle znalazły się w sytuacji, w której rynki
finansowe coraz niechętniej udzielały im dalszych kredytów.
W ten sposób kryzys bankowy przerodził się w kryzys zadłużenia państwowego.

Dlaczego kryzys rozprzestrzenił się na tyle krajów?
Częściowym wyjaśnieniem faktu, że niektóre kraje stały się zależne od długu, jest to, że ich gospodarka już od
dłuższego czasu traciła konkurencyjność, ponieważ nie udawało im się nadążyć za tempem reform
gospodarczych w innych krajach. W niektórych krajach rządy dopuściły do powstania baniek spekulacyjnych na
rynku nieruchomości oraz innych niezdrowych zaburzeń równowagi ekonomicznej. Niektóre rządy ignorowały
też przepisy opracowane z myślą o sprawnym funkcjonowaniu euro i od chwili podjęcia decyzji o stosowaniu
wspólnej waluty i wspólnej polityki pieniężnej nie podjęły działań niezbędnych do koordynowania polityki
gospodarczej.
Coraz więcej krajów miało do czynienia z błędnym kołem. Niestabilność finansowa dławiła wzrost
gospodarczy, co z kolei powodowało spadek dochodów podatkowych i wzrost zadłużenia. Wyższe zadłużenie
podnosiło koszty pożyczek zaciąganych przez rządy, zwiększając niestabilność finansową. Wszystkie te zjawiska
podały w wątpliwość to, czy struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej i euro rzeczywiście
sprawdzają się również w czasach kryzysu.
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Kryzys ujawnił szereg wad unijnego systemu zarządzania gospodarczego:


Zbytnie skupienie uwagi na poziomie deficytu budżetowego: monitorowanie stanu finansów
publicznych w państwach członkowskich było skoncentrowane wokół rocznych sald budżetowych,
w niewystarczającym stopniu uwzględniając łączną wysokość długu publicznego. Szereg krajów, które
spełniały unijne wymogi, odnotowując niskie deficyty budżetowe, a nawet nadwyżki, wpadło mimo to
w tarapaty finansowe w trakcie światowego kryzysu finansowego w związku z wysokim poziomem
zadłużenia. Konieczne stało się zatem dokładniejsze monitorowanie również tego wskaźnika.



Brak nadzoru nad konkurencyjnością i zakłóceniami równowagi makroekonomicznej: w ramach
nadzoru nad gospodarkami państw członkowskich zwracano niedostateczną uwagę na
niezrównoważony rozwój sytuacji pod względem konkurencyjności oraz na wzrost akcji kredytowej
prowadzący do narastania zadłużenia w sektorze prywatnym, osłabienia instytucji finansowych oraz
przegrzania na rynkach nieruchomości.



Słabe egzekwowanie przepisów: państwa strefy euro, które nie stosowały się do przyjętych zasad,
nie były zmotywowane do poprawy. Konieczny był surowszy i bardziej wiarygodny mechanizm
sankcji.



Powolne procesy decyzyjne: zbyt często słabości instytucjonalne prowadziły do tego, że trudne
decyzje, które należało podjąć w reakcji na niepokojące zmiany sytuacji makroekonomicznej, były
odkładane na później. Oznaczało to również, że w niedostatecznym stopniu uwzględniano sytuację
gospodarczą z punktu widzenia całej strefy euro.



Finansowanie w sytuacjach kryzysowych: w chwili wybuchu kryzysu nie istniały żadne mechanizmy
pozwalające na udzielenie wsparcia finansowego krajom strefy euro, które nagle znalazły się
w tarapatach finansowych. Wsparcie finansowe było potrzebne nie tylko celem rozwiązania
problemów niektórych krajów, ale także by stworzyć zaporę przed rozprzestrzenieniem się ich na
pozostałe zagrożone kraje.

Ostatecznie Grecja, a potem również Irlandia, Portugalia, Hiszpania i Cypr straciły możliwość pozyskiwania
kredytów na rynkach finansowych po rozsądnej cenie. Unia Europejska zmuszona była interweniować, co
doprowadziło do ustanowienia mechanizmu postępowania w sytuacji kryzysowej oraz instrumentów
stabilizacji finansowej, tj. dużych funduszy, z których w razie potrzeby można by udostępnić środki państwom
strefy euro znajdującym się w finansowych tarapatach.

* Źródło: ec.europa.eu
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Zadanie nr 1

Plan Inwestycyjny dla Europy *
Plan inwestycyjny dla Europy doprowadzić ma do ……………………………………., ……………………………………………. oraz
……………………………………………………………… w Unii Europejskiej. Plan Inwestycyjny dla Europy składa się z 3 części:
utworzenie Europejskiego …………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………..…………….…………….. oraz ………………………………………………………………………… .
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Jest to fundusz, który powstał w ramach
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i ma postać specjalnego ………………………………… . Wykorzystuje środki
publiczne, by przyciągać fundusze ……………………………………., oraz daje ochronę kredytową funduszom
udostępnianym przez EIB oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. EFIS ma m. in. przejąć część ryzyka
ponoszonego przez EBI. Dzięki temu bank ten będzie mógł inwestować w ……………………………….. projekty. Z kolei
udział EBI ma do takich projektów przyciągnąć inwestorów prywatnych. Ma on służyć inwestycjom w różnych
sektorach, takich jak infrastruktura, ………………..………………, badania naukowe, innowacje, sieci szerokopasmowe
i edukacja. Ma też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (głównie za pośrednictwem Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego).
Podstawą funduszu jest gwarancja z budżetu UE w wysokości 16 mld EUR oraz 5 mld EUR z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Komisja Europejska szacuje, że fundusz – 21 mld EUR – przyciągnie środki o wartości 15krotnie przekraczające jego własne zasoby i tym samym ……………………………………. sięgające łącznie 315 mld EUR.
Innymi słowy 1 EUR ze środków publicznych funduszu powinno przyciągnąć 12 EUR od inwestorów prywatnych
i 3 EUR od EBI. Przelicznik ten będzie oczywiście różny dla poszczególnych projektów.
Inwestycje w gospodarce realnej. Aby dopasować inwestycje do potrzeb gospodarki realnej powstał europejski
portal projektów inwestycyjnych, a także Europejskie Centrum ………………………………………………. . Mają one
ułatwić napływ środków inwestycyjnych do gospodarki realnej. Centrum zapewnia pomoc techniczną i wsparcie
techniczne, udziela informacji o finansowaniu inwestycji. Łączy bieżące programy pomocy technicznej EBI oraz
świadczy dodatkowe usługi doradcze w sytuacjach, których programy te nie obejmują. Z kolei portal projektów
inwestycyjnych będzie dla potencjalnych inwestorów źródłem informacji o poszczególnych projektach
i możliwościach inwestycyjnych, stanowić będzie platformę ………………..………….. dla inwestorów z całego świata.
Poprawa otoczenia inwestycyjnego. Aby inwestycje mogły wzrosnąć, stworzone zostaną lepsze warunki
biznesowe, a przedsiębiorstwa (zwłaszcza średnie i małe) otrzymają łatwiejszy dostęp do
………………………………………. . Zniknąć mają bariery inwestycyjne. Powstaną natomiast prostsze, lepsze i bardziej
przewidywalne uregulowania w UE, zwłaszcza w sektorach infrastrukturalnych, w których inwestycje wymagają
lat, a nawet dziesięcioleci. Aby poprawić warunki finansowania w UE, plan zakłada utworzenie
…………………………………………………………., która ma ograniczyć rozdrobnienie rynków finansowych i zwiększyć
dopływ kapitału do przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych.

Funduszu na rzecz
Inwestycji
Strategicznych

długofalowego
wzrostu
gospodarczego
ryzykowniejsze

pobudzenia
inwestycji

prywatne
Doradztwa
Inwestycyjnego

energetyka
wygeneruje
inwestycje

podniesienia
konkurencyjności
rachunku

poprawa otoczenia
inwestycyjnego
współpracy
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zasilenie
inwestycjami
gospodarki realnej

unii rynków
kapitałowych
finansowania
* Źródło: www.consilium.europa.eu
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Administracja
publiczna i otoczenie
biznesu

Zadanie nr 2

Rynek pracy
oraz edukacja
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W szare kratki wpisz odpowiednie
numery przypisane do
poszczególnych przeszkód
utrudniających inwestycje, które
znajdziesz na następnych stronach.

Sektor
finansowy oraz
podatki

Bariery inwestycyjne
Badania,
rozwój i
innowacje

Regulacje
sektorowe
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- długa i kosztowna procedura egzekwowania umów handlowych (duża liczba spraw w toku, niska stopa przejrzystości działania sądó
w pierwszej instancji
rozstrzygających sprawy handlowe);

- brak zdolności administracyjnych (głównie wiedzy eksperckiej z zakresu procesów przetargowych i / lub realizacji kompleksowych projektów IT)oraz słabego
wyniku koordynacji strategiczne i operacyjne w opóźnień w przygotowaniu i znaczących zmian w zakresie i terminie projektów;

- słaba koordynacja strategiczna i operacyjna prowadzi do opóźnień w przygotowywaniu projektów oraz znaczących zmian co do ich zakresów i terminów;

- kształcenie zawodowe, programy szkoleniowe i kształcenie ustawiczne nie są wystarczająco dostosowane do potrzeb rynku;

- zmiana systemu wsparcia dla projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (zielone certyfikaty), wprowadzenie nowego systemu aukcji ora systemu wsparcia
dla kogeneracji (procesu technologicznego polegającego na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni) może wywołać
niepewność inwestycyjną;
- nadmierna i niespójna regulacja;

- procedury mające na celu nabycie gruntów pod inwestycje w sieć energetyczna (gazociągi, sieci elektryczne) są długotrwałe i kosztowne;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

- uzyskanie pozwolenia na budowę jest uciążliwe (długotrwałe i kosztowne). Ponadto rejestry na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym nie są ze sobą
zintegrowane (dot. rejestru nieruchomości oraz baz danych urzędów skarbowych);

5.

7.

- planowanie przestrzenne nie jest w pełni zintegrowane z polityką inwestycyjną, która wpływa na procesy inwestycyjne w wielu sektorach m.in. w zakresie czasu
i kosztów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do rejestracji nieruchomości;

4.

- długi całkowity czas potrzebny do założenia firmy;

- wysoka liczba godzin spędzanych przez firmy na przygotowywaniu, zgłaszaniu i płaceniu podatków;

3.

6.

- brak kapitału ludzkiego z adekwatnymi umiejętnościami (zwłaszcza w zakresie badań prowadzonych przez biznes) w tym z zakresu umiejętności miękkich i wiedzy
specjalistycznej na temat własności intelektualnej i komercjalizacji;

- podaż umiejętności nie jest wystarczająco dopasowana do obecnegoprzyszłego
i
popytu na rynku pracy;

2.

1.

Przeszkody utrudniające inwestycje w Polsce:
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- tzw. inwestycje venture capital (inwestycje podwyższonego ryzyka) w niepubliczne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju mogą być niewystarczające,
często z powodu nieodpowiedniego prawodawstwa dotyczącego narzędzi kluczowych dla inwestorów, czyli np. obligacji zamiennych i crowdfundingu (konieczność
korzystania z biura notarialnego podczas sprzedaży akcji);
- postępowanie sądowe są długotrwałe, zwłaszcza w sprawach pracowniczych;

- zachęty podatkowe dla sektora badawczo-rozwojowego dotyczą niewielkiej liczby beneficjentów przy dużych kosztach jednostkowych. Ulga technologiczna jest
ukierunkowana na wspieranie zakupu nowych technologii, a nie na ich rozwój w firmie. Kryteria kwalifikujące do skorzystania z ulgi podatkowej dla centrów
badawczo-rozwojowych są uważane za zbytrestrykcyjne;

26.

27.

- występują uciążliwe procedury administracyjne i brak efektywnego środowiska administracyjnego. Braki w zakresie planowania i zarządzania dużymi projektami
infrastrukturalnymi powodują zatory podczas realizacji inwestycji i problemy z płatnościami;

21.

25.

- słaba koordynacja i niewystarczający monitoring inwestycji w sektorze drogowym odbija się w jego niestabilności i wielu bankructwach, co z kolei przyczynia się do
niedorozwoju sieci dróg;

20.

- częste zmiany i brak jasności w zakresie prawa podatkowego, co utrudnia inwestycje;

- stosunkowo wysoki procent zamówień udzielanych na podstawie tylko jednej oferty;

19.

24.

- prawo zamówień publicznych jest postrzegane jako skomplikowane i podlega częstym zmianom;

18.

- infrastruktura kolejowa jest niedoinwestowane wskutek przeszkód administracyjnych i regulacyjnych, ponadto obserwować można słaby dostęp do finansowania;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego często się zmieniają i często są niezgodne z regionalnymi dokumentami planowania przestrzennego;

17.

23.

- brak wsparcia jakościowego dla badań i rozwoju. Nieefektywna współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami (częściowo ze względu na brak zaufania
pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami, a także ze względu na fakt, że jednostki naukowo
-badawcze tradycyjnie polegają na
finansowaniu publicznym i nie zależą od finansowania prywatnego);

16.

- proces kształtowania się partnerstw publiczno-prywatnych jest skomplikowany i długi, instytucje finansowe są w niego zbyt późno angażowane;

- istnieją znaczne różnice w terminach realizacji istotnych dla firm procedur administracyjnych podejmowanych przez władze publiczne na szczeblu lokalnym
(pozwolenia na budowę, rejestracja własności, egzekwowania umów);

15.

22.

- administracja postrzegana jest jako niskiej jakości i nieefektywna. Złożoność procedur może zniechęcić inwestorów;

14.

Scenariusz 1
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Zadanie nr 3

Zostań swoim szefem

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Wyrobienie pieczątki – to wbrew pozorom bardzo ważny etap, gdyż pieczątka będzie konieczna
w wielu sytuacjach i choć teoretycznie nie ma przepisu nakazującego przedsiębiorcy posiadanie
pieczątki, to może jej wymagać np. bank. Na pieczątce umieszcza się nazwę firmy, dane teleadresowe,
numer NIP oraz numer REGON.

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. W terminie od 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej
przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca
musi również w ciągu 7 dni od zatrudnienia pracowników zgłosić ich do ubezpieczenia.
Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1),
który jednocześnie jest wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki
Narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP, zgłoszeniem płatnika składek
ubezpieczeniowych oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania. Etap ten zrealizować
można w Urzędzie Miasta/Gminy lub przez Internet.
Założenie konta bankowego – jest to kolejny, teoretycznie nieobowiązkowy etap zakładania firmy.
Z przepisów prawa nie wynika taki powszechny obowiązek, jednakże ustawy wymieniają transakcje,
które mogą być przeprowadzone jedynie za pośrednictwem banku (transakcje, których jednorazowa
wartość przekracza 15 000 euro albo transakcje, w których stroną jest inny przedsiębiorąca).
Rejestracja VAT jest kolejnym punktem w naszym zakładaniu firmy. Przedsiębiorąca, który chce lub
musi zostać płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, opłata
skarbowa z tytułu rejestracji wynosi 170 zł, a urząd potwierdza zgłoszenie wydając w tej sprawie
decyzję administracyjną (VAT-5).
Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu - w zależności od rodzaju i charakteru
planowanej działalności gospodarczej potrzebne może być również zgłoszenie się do Państwowej
Inspekcji Pracy (jeśli zatrudniamy pracowników) oraz do Sanepidu (jeżeli zakładana działalność będzie
miała związek z produkcją lub sprzedażą żywności).

Uzyskanie koncesji lub zezwolenia – decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej
należy koniecznie sprawdzić, czy jej wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia.
Jeśli wymaga – składamy stosowny wniosek, jeśli nie – przechodzimy do kolejnego etapu.
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Zadanie nr 4

Analiza SWOT
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Scenariusz 2

Priorytet 2. Połączony jednolity rynek cyfrowy

„Jeśli uda nam się urzeczywistnić prawdziwy jednolity rynek cyfrowy,
możemy zwiększyć wzrost gospodarczy w Europie o dodatkowe 250 mld euro”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 2. Połączony jednolity rynek cyfrowy:
Jakie działania na rynku cyfrowym podejmuje Unia Europejska?

Cele:
 uczeń wie, czym jest jednolity rynek cyfrowy
 uczeń poznaje skalę dostępu do Internetu na całym świecie
 uczeń dowiaduje się, jak bezpiecznie poruszać się po sieci internetowej
Metody:
 zadania
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 jednolity rynek cyfrowy
 sieć internetowa
 bezpieczeństwo w sieci
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Internet na świecie
Nr 2 – Bezpieczeństwo w sieci
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Gdzie najwięcej internautów?
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Czym jest jednolity rynek cyfrowy?
Na początek powiedz uczniom, że tematem lekcji będzie „Jednolity rynek cyfrowy”. Przedstaw
najważniejsze informacje dotyczące tej kwestii posługując się Materiałem pomocniczym nr 1 – Na
drodze do cyfrowej Europy.

2. Ile lat ma internet?
Przypomnij, że częścią procesu cyfryzacji jest zwiększenie dostępu do Internetu. Na początku napisz
na tablicy poniższe działania i poproś o ich rozwiązanie:

19 * 102 + 82 + 5

100 * (5 + 4) - 32

Pierwsze z nich to rok uznany za początek Internetu na świecie, natomiast drugie to rok początku
Internetu w Polsce. Omów wyniki posługując się tekstem w ramce:

Za początek Internetu na świecie uznaje się rok 1969. Wtedy powstał ARPANET, stworzony
przez amerykańską agencję ARPA (Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych)
Prowadzone także w poprzednich latach badania dotyczące sieci komputerowych miały
związek przede wszystkim z obronnością. ARPANET został więc stworzony na potrzeby
amerykańskiej armii. W latach 80-tych cywilna część ARPANET została nazwana
Internetem.

W kolejnych latach Internet docierał do innych państw. Za początek Internetu w Polsce
uznaje się rok 1991. Wtedy została zarejestrowana domena.pl, wysłano z polski pierwszą
wiadomość e-mail i pierwsze komputery zostały podłączone do sieci.
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3. Ile osób ma dostęp do Internetu?
Teraz, kiedy już wiecie, jakie są korzenie Internetu, warto zastanowić się, gdzie mieszka najwięcej
jego użytkowników. By pozostać w klimacie cyfr poproś uczniów o wykonanie zadania
matematycznego. W Zadaniu nr 1 – Gdzie najwięcej internautów? rozwiązaniem będą nazwy państw
z największą liczbą użytkowników Internetu oraz największym procentem użytkowników. Aby
rozwinąć ten temat, posłuż się Materiałem pomocniczym nr 2 – Internet na świecie.

4. Bezpieczeństwo w sieci
Następnie zapytaj uczniów o korzyści oraz zagrożenia płynące z rozwoju Internetu. Zapytaj, czy
wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z sieci i posłuż się Materiałem pomocniczym Nr 2 –
Bezpieczeństwo w sieci.

5. Cyfrowy test
Na zakończenie spróbujcie podsumować informacje zdobyte podczas lekcji. W celu utrwalenia wiedzy
na temat jednolitego rynku cyfrowego, Internetu oraz bezpieczeństwa w sieci rozdaj uczniom
Zadanie nr 2 – Cyfrowy test. Po jego rozwiązaniu wspólnie sprawdźcie, czy wszystkie odpowiedzi są
poprawne – pomoże w tym zamieszczony poniżej klucz:

Pyt. 1 – odp. a)

Pyt. 2 – odp. c)

Pyt. 3 – odp. b)

Pyt. 4 – odp. b)

Pyt. 5 – odp. a)

Pyt. 6 – odp. a)

Pyt. 7 – odp. b)

Pyt. 8 – odp. c)
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Materiał pomocniczy nr 1

Na drodze do cyfrowej Europy
Internet i technologie cyfrowe zmieniają świat. Sektor cyfrowy rośnie znacznie szybciej niż
reszta gospodarki. Europa wychodzi na przeciw tym wyzwaniom.
W maju 2010 roku zaczęto realizować Europejską agendę cyfrową. Jednym z jej priorytetów
jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. W 2013 roku Rada Europejska podkreśliła, że
agenda cyfrowa ma dla UE pierwszorzędne znaczenie.
1 listopada 2014 roku, kiedy rozpoczęła swoją kadencję Komisja Europejska działająca pod
przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera, powołano stanowisko komisarza ds. jednolitego
rynku cyfrowego. Został nim Estończyk Andrius Ansip. Jest on także wiceprzewodniczącym KE.
Wcześniej, już od połowy lat 80-tych, w skład KE wchodzili komisarze ds. agendy cyfrowej.
Obecnie funkcję komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego pełni Niemiec
Günther H. Oettinger.
W maju 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała strategię jednolitego rynku cyfrowego:
„Położyliśmy dziś kamień węgielny pod cyfrową przyszłość Europy. Chciałbym, aby
funkcjonowały paneuropejskie sieci telekomunikacyjne, usługi cyfrowe były świadczone bez
względu na przebieg granic” – powiedział Jean-Claude Juncker. „Dzięki tym działaniom
obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania w Internecie, a tym samym będą
mogli w pełni korzystać z ogromnego wewnętrznego rynku europejskiego” – dodał Andrus
Ansip. „Nasze gospodarki i społeczeństwa stają się cyfrowe. Nasz przyszły dobrobyt
w znacznym stopniu zależał będzie od tego, w jaki sposób poradzimy sobie z tą zmianą” –
podkreślił Günther H. Oettinger.
Strategia obejmuje szereg działań, które będą realizowane do końca roku 2016. Są one
skupione wokół trzech filarów:
I –Zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do towarów i usług
cyfrowych w całej Europie;
II – Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci
cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać;
III – Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.
W lutym 2016 r. Komisja Europejska opublikowała indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa
cyfrowego z 2016 roku (Digital Economy and Society Index – DESI). Indeks ten pokazuje, że od
ogłoszenia przez Komisję strategii jednolitego rynku cyfrowego państwa UE poczyniły
postępy w takich dziedzinach jak łączność, umiejętności cyfrowe i usługi publiczne.
DESI to system elektroniczny służący do pomiaru postępów państw członkowskich UE w tej
dziedzinie. Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej
w Europie.
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Główne wnioski z DESI:


Unia czyni postępy, jednak zbyt wolno: UE jako całość osiągnęła wynik 0,52 na 1,
jest zatem postęp w stosunku do wyniku 0,5 z poprzedniego roku. Wyższe wyniki
odnotowały też wszystkie państwa UE z wyjątkiem Szwecji;



Dania, Holandia, Szwecja i Finlandia przodują w rankingach DESI. Podobnie było
w roku 2015, wtedy na pierwszym miejscu była Szwecja;



Najszybciej rozwijające się państwa to Holandia, Estonia, Niemcy, Malta, Austria
i Portugalia;



Polska podobnie jak w roku 2015 zajęła 22 miejsce;



Po raz pierwszy Komisja porównała UE do niektórych spośród najbardziej
zaawansowanych cyfrowo krajów świata (Japonii, USA i Korea Południowej).
Wstępne wyniki wskazują na to, że państwa UE, które zajmują pierwsze miejsca
w rankingu DESI, należą także do globalnych liderów technologii cyfrowych. Aby
jednak znaleźć się w tym gronie jako całość, Unia musi znacznie poprawić swoje
rezultaty;



71 proc. europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego
szerokopasmowego Internetu (co najmniej 30 Mb/s), podczas gdy w 2015 roku
wskaźnik ten wynosił 62 proc.;



Szybko wzrasta liczba użytkowników mobilnych usług szerokopasmowych: w 2014
roku na 100 Europejczyków przypadały 64 abonamenty, dziś – już 75;



Liczba
absolwentów
kierunków
ścisłych,
technicznych,
inżynierskich
i matematycznych w UE nieznacznie wzrosła, jednak prawie połowa Europejczyków
(45 proc.) nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych (korzystanie ze
skrzynki e-mailowej bądź edytora tekstu lub instalowanie nowych urządzeń);



65 proc. europejskich użytkowników Internetu dokonuje w nim zakupów, ale tylko
16 proc. MŚP prowadzi sprzedaż internetową, zaś mniej niż połowa tych ostatnich
sprzedaje towary lub usługi ponad granicami (7,5 proc.);



Organy publiczne oferują coraz więcej usług w Internecie, jednak nie zmienia się
liczba użytkowników Internetu, którzy kontaktują się w ten sposób z administracją
publiczną (32 proc.).
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Jak technologie cyfrowe i jednolity rynek cyfrowy mogą nam ułatwić życie? Oto kilka
przykładów:
Dostęp do Internetu
W Unii Europejskiej nadal mieszkają miliony ludzi, którzy jeszcze nigdy nie korzystali
z Internetu. Wśród nich są szczególnie osoby starsze oraz niepełnosprawne. Komisja dąży do
podniesienia poziomu umiejętności cyfrowych obywateli – tak by społeczeństwo nikogo nie
wykluczało.

Miejsca pracy
W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy mógłby wnieść do gospodarki UE 415 miliardów
euro rocznie i stworzyć 3,8 mln miejsc pracy. Na dwa miejsca pracy zlikwidowane
w tradycyjnych sektorach gospodarki mogłoby przypaść pięć nowych w sektorze cyfrowym.
W sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Europie istnieje 7 mln miejsc
pracy, a do 2020 roku ich liczba ma wzrosnąć do 16 mln.
Oszczędności
Planuje się by do roku 2020 fakturowanie elektroniczne stało się główną metodą
fakturowania w Europie. Z badań wynika, że zastąpienie faktur w formie papierowej fakturami
elektronicznymi w całej UE pozwoli w ciągu sześciu lat zaoszczędzić ok. 240 mld euro. Celem
Komisji jest także zwiększenie kontaktu obywateli z organami publicznymi przez Internet.
Prawa autorskie
Modernizacja prawa autorskiego ma umożliwić szerszy dostęp do dóbr kultury w Internecie
w całej UE i zapewnić użytkownikom nabywającym w domu filmy, utwory muzyczne i artykuły
korzystanie z nich także w czasie podróży po Europie
Ratowanie zdrowia i życia
Ważne miejsce w działaniach Komisji zajmują tzw. usługi e-zdrowia. Opiekę zdrowotną może
znacznie ulepszyć telemonitoring pacjentów z chorobami serca oraz elektroniczne wystawianie
recept. Ponadto zapewnienie opieki osobom starszym może ułatwić rozwój robotyki.
Roaming
15 czerwca 2017 roku przestaną obowiązywać dodatkowe opłaty roamingowe za
wykonywane i odbierane połączenia głosowe, wiadomości tekstowe oraz korzystanie
z Internetu w innych państwach UE. Po zmianach wprowadzonych 1 lipca 2014 roku i 30
kwietnia 2016 roku stawki wynoszą kilka eurocentów.
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Zadanie nr 1

Gdzie najwięcej internautów?
Polecenie: Rozwiąż poniższe działania, a następnie do każdego z wyników dopasuj odpowiednią literę
(znajdziesz je w tabeli na dole strony).

Państwo, w którym mieszka największa liczba użytkowników Internetu to:
Wynik

Litera

42 – (4+2)
72 – (7+7)
(5*4) * (5-3)
5 * (6+7)
(20*5) * (20/4)
Państwo, w którym internauci stanowią największy odsetek liczby ludności to:
Wynik

Litera

4*25 – 5*12
(11+6) * (11-6)
(8+3) * (8-3)
36/6 – 3*2
66/6 + 6*9
52 – (5*2)
(7-3) * (7+3)
(2*2) / (2-2)
A-0
G - 30
M - 60
T - 90

B-5
H - 35
N - 65
U - 95

C - 10
I - 40
O - 70
W - 100

D - 15
J - 45
P - 75
Y - 500
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R - 80
Z - 1000

F - 25
L - 55
S - 85
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Materiał pomocniczy nr 2

Internet na świecie
Liczba ludności na świecie przekroczyła już siedem miliardów. Szacuje się, że spośród nich
dostęp do Internetu posiada około 40% populacji, czyli około trzech miliardów osób.
W rankingu państw pod względem liczby użytkowników Internetu prowadzą Chiny, Indie
i Stany Zjednoczone. Warto zauważyć, że te państwa są również w pierwszej trójce pod
względem liczby ludności. O ile w USA dostęp do sieci posiada około 90% obywateli, to
w ponad miliardowych Chinach i Indiach jest to kolejno: blisko połowa i blisko 1/3.
Wśród państw należących do UE najwyżej sklasyfikowane (na ósmym miejscu) są Niemcy.
Unia Europejska w całości wyprzedziłaby w tym rankingu Stany Zjednoczone. Z Internetu
korzysta blisko ¾ obywateli UE.
W dolnej części rankingu znajduje się między innymi Islandia, której liczba zarówno ludności,
jak i użytkowników Internetu wynosi ok. 300 tysięcy. Islandia jest państwem, w którym
liczba użytkowników Internetu stanowi największy odsetek całkowitej liczby ludności. To
wyspiarskie państwo wyprzedza w rankingu m.in. Norwegię, Szwecję i Danię. W tej
klasyfikacji dominują państwa europejskie, także członkowie UE.
Polska zajmuje 26 miejsce pod względem liczby użytkowników Internetu oraz 63 w rankingu
procentowym.
Choć Internet jest jednym z symboli wolności mediów, wiele państw ogranicza obywatelom
dostęp do sieci. Raporty dotyczące wolności, w tym wolności mediów, publikuje organizacja
Freedom House. W 2015 roku wśród państw najbardziej ograniczających wolność Internetu
znalazły się: Chiny, Iran, Syria, Etiopia i Kuba. Uzyskały one ponad 80 punktów, a umownie
uznano, że wynik powyżej 60 pkt oznacza brak swobodnego dostępu do sieci, od 30 do 60
pkt – częściową wolność Internetu, do 30 pkt – wolność). W badaniu nie wzięto pod uwagę
Korei Północnej, która z pewnością znalazłaby się w czołówce rankingu.
Na kolejnej stronie znajdują się rankingi dostępu do Internetu – pod względem liczbowym
oraz procentowym:
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Rankingi dostępu do Internetu:

Największa liczba użytkowników
Internetu (w milionach)*

Największy odsetek użytkowników
Internetu (w procentach)*

1.

Chiny

721,4

1.

Islandia

96,55

2.

Indie

462,1

2.

Norwegia

95,05

3.

USA

286,9

3.

Szwecja

94,78

4.

Brazylia

120,1

4.

Dania

94,63

5.

Japonia

115,1

5.

Andora

94

6.

Rosja

102,3

6.

Holandia

93,96

7.

Nigeria

86,2

7.

Liechtenstein

93,80

8.

Niemcy

71,0

8.

Luksemburg

93,78

9.

Bangladesz

63,4

9.

Finlandia

91,51

10.

Meksyk

63,0

10.

Monako

90

11.

W. Brytania

54,0

-

-

-

-

-

63.

Polska

62,85

13.

Francja

51,6

…

UE

76

-

-

-

26.

Polska

24,1

…

UE

385,5
* Dane z 2014 roku

Źródła: Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), www.itu.int;
United States Census Bureau, www.census.gov;
Freedom House, www.freedomhouse.org;
Eurostat, www.ec.europa.eu/eurostat/
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Materiał pomocniczy nr 3

Bezpieczeństwo w sieci
Rozwój Internetu przynosi nam mnóstwo korzyści i znacznie ułatwia życie. Pamiętajmy jednak, że
nieodpowiedzialne korzystanie z sieci może to życie poważnie utrudnić.
Ataki z sieci i cyberoszustwa
Użytkownicy Internetu są narażeni na ataki z sieci, czyli zainstalowanie na swoich komputerach
złośliwego oprogramowania. Może się to zdarzyć podczas wejścia na zarażoną stronę Internetową,
w wyniku kliknięcia na załącznik w mailu od nieznanego nadawcy lub z powodu ściągania plików
z nieznanego źródła.
Internauci mogą także paść ofiarami tzw. cyberoszustwa. Polega to na kradzieży lub wyłudzenie
pieniędzy bezpośrednio od użytkownika lub zmanipulowaniu użytkownika w taki sposób, aby
udostępnił swoje dane.
Dziesięć danych najczęściej wykradanych przez cyberprzestępców to: imię i nazwisko; data
urodzenia; numer i seria dowodu osobistego; adres domowy; numer telefonu; adres mailowy; nazwy
użytkownika i hasła; dane dotyczące stanu zdrowia; informacje związane z finansami; dane
ubezpieczeniowe.
Może dojść także do kradzieży danych do kont bankowych, za pomocą wiadomości e-mail
o konieczności wykonania działania na koncie internetowym lub spreparowanej strony Internetowej
banku.

Aby móc bezpiecznie korzystać z Internetu…

Nie ignoruj aktualizacji
Aktualizacje wypełniają luki w oprogramowaniu i pozwalają zidentyfikować nowe rodzaje zagrożeń.
Zainstaluj programy chroniące komputer
Programy antywirusowe pozwalają na: ochronę poczty elektronicznej; skanowanie plików
przesyłanych bezpośrednio między użytkownikami; wysyłanie ostrzeżeń w czasie rzeczywistym oraz
blokowanie stron zarażonych złośliwym oprogramowaniem.
Pamiętaj o skanowaniu komputera!

Instaluj rozsądnie
Tylko programy z zaufanego źródła – poszukaj informacji i opinii o stronie Internetowej, producencie,
dostawcy.
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Nie ułatwiaj dostępu do swojej poczty elektronicznej
Ułóż hasło trudne do odgadnięcia i zmieniaj je co jakiś czas. Jeśli korzystasz z pytania pomocniczego
w celu odzyskania hasła nie udostępniaj informacji związanych z nim w Internecie.
Stwórz bezpieczne hasło
Bezpieczne hasło powinno składać się z dużych i małych liter, cyfr oraz innych znaków. Powinno być
łatwe do zapamiętania dla użytkownika i trudne do złamania nawet, gdyby komuś udało się je
podpatrzyć.
Przykład: punkt wyjścia: „hasło”



hAsŁo



h45ł0



_h45ł0!_

Hasło nie powinno zawierać: naszego imienia lub nazwiska; naszej daty urodzenia; imion naszych
bliskich; jedynie cyfr lub jedynie liter tej samej wielkości; powtórzenia loginu (identyfikatora).
Chroń swoje dane osobowe i swoją prywatność
Podawaj dane osobowe wyłącznie gdy jest to niezbędne. Nie udostępniaj danych osobowych na
portalach społecznościowych, ogranicz dostęp do Twojego profilu, a do grupy znajomych zapraszaj
tylko osoby, które znasz.
Nie ufaj darmowym propozycjom
Jeśli nie znasz ich źródła nie odpowiadaj na wiadomość e-mailową i nigdy nie klikaj w linki, które
mogą się w niej znajdować.
Uważnie czytaj regulaminy
Zapoznaj się z regulaminami korzystania usług w Internecie jak również z zasadami zakupów
w Sieci.

Chroń swoje konto bankowe
Pamiętaj, że banki nie wysyłają linków do stron Internetowych w wiadomościach e-mail. Loguj się na
swoje konto Internetowe jedynie na oficjalnej stronie banku sprawdzając przy tym poprawność
wpisanego adresu. Zawsze sprawdzaj czy witryna jest chroniona protokołem „https”. Jeśli masz
wątpliwości – zadzwoń do banku.
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Zadanie nr 2

Cyfrowy test
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1. Powstały w latach 60-tych XX wieku
pierwowzór Internetu to:
a) Arpanet;
b) Infonet;
c) Onet.

2. Najwięcej użytkowników Internetu
zamieszkuje:
a) Europę;
b) Amerykę Północną;
c) Azję.

3. Europejska agenda cyfrowa została
zapoczątkowana:
a) w styczniu 2010 roku;
b) w maju 2010 roku;
c) w maju 2015 roku.

4. Data całkowitego zniesienia opłat
roamingowych w UE to:
a) 1 września 2016 roku;
b) 15 czerwca 2017 roku;
c) 1 stycznia 2020 roku.

5. Komisarzem ds. jednolitego rynku
cyfrowego jest:
a) Andrius Ansip;
b) Jean-Claude Juncker;
c) Donald Tusk.

6. Państwo najbardziej zaawansowane
cyfrowo w UE w 2016 roku to:
a) Dania;
b) Estonia;
c) Niemcy.

7. Liczba użytkowników Internetu
w Polsce wynosi około:
a) 10 milionów;
b) 24 miliony;
c) 38 milionów.

8. Bezpieczne hasło internetowego konta
powinno zawierać:
a) powtórzenie loginu/identyfikatora;
b) nasze imię i nazwisko;
c) duże i małe litery, cyfry i inne znaki.
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„Nie możemy udawać, że jesteśmy liderem polityki w kwestii zmiany klimatu,
jeśli nie będziemy bardziej wiarygodni pod względem
efektywności energetycznej”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 3. Unia energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu:
Jak walczyć o zieloną Europę?

Cele:




uczeń poznaje politykę Unii Europejskiej w zakresie energetyki
uczeń dowiaduje się, jakie działania UE dotyczą ochrony środowiska
uczeń wie, jak dbać o środowisko naturalne

Metody:
 zadania
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 unia energetyczna
 ochrona środowiska
 zmiany klimatu
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Dlaczego potrzebujemy europejskiej polityki energetycznej?
Nr 2 – Dlaczego potrzebujemy europejskiej polityki ochrony środowiska?
Nr 3 – Dopóki studnia nie wyschnie – fakty o wodzie
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Gra w zielone
Nr 2 – Energetyczna krzyżówka
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Na początku powiedz uczniom, że podczas lekcji poruszycie temat „Unii energetycznej
i przeciwdziałania zmianom klimatu”. Napisz na tablicy słowa „ENERGIA” oraz „EKOLOGIA” i poproś
uczniów o podanie jak największej liczby skojarzeń.
2. Polityka Unii Europejskiej
Teraz, kiedy już znacie najważniejsze kwestie związane z energią oraz ekologią opowiedz uczniom
o działaniach, jakie Unia Europejska podejmuje w zakresie energetyki oraz ochrony środowiska.
Zaznacz, że potrzebne są określone działania, ponieważ dziedziny te mają duże znaczenie także
w naszym codziennym życiu. W tym celu wykorzystaj Materiał pomocniczy nr 1 – Dlaczego
potrzebujemy europejskiej polityki energetycznej? oraz Materiał pomocniczy nr 2 – Dlaczego
potrzebujemy europejskiej polityki ochrony środowiska?
3. Zielona Europa
W celu dokładniejszego poznania działań Unii Europejskiej w związku z ochroną środowiska
w Europie poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 1 – Gra w zielone, czyli o połączenie związanych
z ekologią pojęć z ich opisami.
4. Europejska energia
Aby utrwalić swoją wiedze na temat związany z unia energetyczną poproś uczniów o rozwiązanie
Zadania nr 2 – Energetycznej krzyżówki. Po wykonaniu zadania spróbujcie wspólnie omówić hasło,
również związane z energetyką.
5. Podsumowanie
Na zakończenie podsumujcie najważniejsze kwestie poruszone w trakcie zajęć. Zastanówcie się też,
jak każdy z nas może w swoim codziennym życiu przyczynić się do ochrony środowiska. Przy tej okazji
przedstaw najważniejsze fakty dotyczące wody w Europie, posługując się Materiałem pomocniczym
Nr 3 – Dopóki studnia nie wyschnie – fakty o wodzie.
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Materiał pomocniczy nr 1

Dlaczego potrzebujemy europejskiej polityki energetycznej?

Państwa europejskie od dawna interesują się sektorem energii. Jeden z twórców idei integracji
europejskiej – Jean Monnet – mówił w tym kontekście o „użyciu środków wojennych na rzecz
pokoju”. To właśnie węgiel i stal oraz energia atomowa stanowiły podwaliny pierwszych traktatów
europejskich.
Sektor energetyczny jest sektorem strategicznym, ponieważ nie możemy się obejść bez energii. To
dzięki energii mamy dostęp do – niezbędnych w codziennym życiu – światła, ciepła, transportu czy
produkcji przemysłowej. Energia jest też podstawą wszystkich innych sektorów gospodarki:
rolnictwa, przemysłu, usług, a nawet postępu naukowego. Zapewnienie wysokiej jakości życia wiąże
się jednak z dużym zapotrzebowaniem na energię, a to pociąga za sobą zanieczyszczenie środowiska,
które należy jak najbardziej ograniczać.
Zarówno pozyskanie energii, jak i jej przesłanie pociąga za sobą znaczne środki techniczne,
logistyczne i finansowe. Jedną z cech Europy jest zależność energetyczna od dostawców
zewnętrznych. UE to druga gospodarka na świecie, zużywa piątą część całej produkowanej na świecie
energii, lecz posiada bardzo niewiele rezerw. Surowce energetyczne (takie jak węgiel, gaz i ropa
naftowa) nie są niewyczerpalne, a import ropy naftowej z krajów OPEC (Organizacji Państw
Eksportujących Ropę Naftową) i Rosji oraz gazu z Rosji, Norwegii i Algierii wciąż rośnie. UE to
największy importer energii na świecie. Import pokrywa 53% zapotrzebowania na energię (w 2013
roku udział importowanej ropy naftowej i uranu wyniósł ponad 80% energii w UE) i oznacza roczne
koszty ok. 400 mld euro.
Unia Europejska prowadzi stały dialog w kwestiach energetycznych ze swoimi największymi
dostawcami: Rosją, Norwegią, krajami OPEC i leżącymi nad Zatoką Perską oraz z innymi państwami
i regionami liczącymi się na światowej scenie energetycznej, takimi jak USA, Brazylia czy Indie.
Energetyki i kwestii ochrony środowiska nie można rozdzielić. Sektor energii jest w ponad 80%
uzależniony od paliw kopalnych, których wykorzystywanie prowadzi do dużej emisji gazów
cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla (CO2).
W ramach międzynarodowych negocjacji na temat klimatu Europa zobowiązała się, że do 2020 roku
ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 20%, (a do roku 2050 nawet o 85-95%) w stosunku do
poziomu z roku 1990.
Prawdziwa wspólna polityka energetyczna jest rozwiązaniem koniecznym. Europa musi mówić
jednym głosem w stosunkach z otoczeniem, a państwa członkowskie muszą uzgodnić swoje
priorytety w dziedzinie energii, aby lepiej koordynować swoje działania w tym zakresie.
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Europa musi działać wspólnie. Musi być skuteczna, solidarna i ambitna, by mogła zdywersyfikować
swoje źródła energii i źródła jej dostaw. Państwa członkowskie mogą rozwijać wybrane przez siebie
źródła energii, jednak z uwzględnieniem europejskich celów związanych z OZE.
Polityka energetyczna UE ma na celu:





zagwarantowanie dostaw energii dla Europy;
zapewnienie, że ceny energii nie będą stanowiły hamulca dla konkurencyjności Europy;
ochronę środowiska, a w szczególności zapobieganie zmianie klimatu;
rozwijanie sieci energetycznych.

W strategii bezpieczeństwa energetycznego UE z roku 2014 zostały określone priorytety i konkretne
działania, które należy podjąć.
Mają one związek m.in. z toczącą się wojną na Ukrainie i możliwością wystąpienia zakłóceń
w dostawach energii. Działania muszą dotyczyć tych krajów, które są zależne od jednego dostawcy
gazu. Tymczasem sześć państw członkowskich UE jest całkowicie zależnych od Rosji.
Priorytetem UE jest zapewnienie najlepszego możliwego przygotowania i planowania, które
pozwoliłyby zwiększyć odporność na nagłe zakłócenia w dostawach energii, zapewnienie ochrony
strategicznej infrastruktury oraz wspólnego wsparcia dla państw członkowskich będących
w najbardziej niepewnej sytuacji.
Za priorytet uznano także dostęp do bardziej zróżnicowanych zasobów gazu ziemnego, przy
jednoczesnym utrzymaniu importu znacznych ilości od wiarygodnych dostawców. Bezwzględnym
priorytetem UE jest również bezpieczeństwo jądrowe.
Zmniejszanie zapotrzebowania na energię jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących
ograniczeniu uzależnienia UE od energii ze źródeł zewnętrznych oraz narażenia na podwyżki cen.
Unia może zmniejszyć swoją zależność od poszczególnych dostawców i paliw przez jak najlepsze
wykorzystanie rodzimych źródeł energii. Można to osiągnąć poprzez dalszy wzrost wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych, energii jądrowej, jak również zrównoważone wydobycie
konkurencyjnych paliw kopalnych.
Ważny jest też rozwój nowych technologii. Mogą się one stać źródłem skutecznych i opłacalnych
rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności energetycznej budynków i lokalnych systemów
grzewczych, jak również nowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii oraz optymalizacji
zarządzania siecią.
Dla bezpieczeństwa energetycznego kluczowe znaczenie ma europejski wewnętrzny rynek energii.
Stanowi mechanizm pozwalający osiągnąć je w sposób racjonalny pod względem kosztów.
Potrzeba także lepszej koordynacji przez państwa członkowskie ważnych decyzji dotyczących energii.
Ponadto zasadnicze decyzje polityczne dotyczące energii powinny być omawiane z krajami
sąsiadującymi.
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Materiał pomocniczy nr 2

Dlaczego potrzebujemy europejskiej polityki ochrony środowiska?

Środowisko nie jest problemem marginalnym. Leży w samym sercu unijnych strategii politycznych.
Założyciele UE uznali wagę czystego środowiska naturalnego, a jednym z zobowiązań Traktatu o Unii
Europejskiej było „działanie na rzecz wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska
naturalnego” (art. 3 ust. 2).
Problem ochrony środowiska wykracza poza granice polityki, prawa oraz państw. Powietrze, woda,
morze i dzika zwierzyna nie uznają granic. UE zabiega o to, aby kraje pragnące do niej przystąpić
dostosowały swoje przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska do unijnych wymogów w tym
zakresie. Unia współpracuje też z krajami sąsiadującymi (z Europy Wschodniej, Kaukazu
Południowego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej) ponieważ zanieczyszczenia pochodzące z tych
krajów mają bezpośrednie znaczenie dla stanu środowiska UE i odwrotnie.
Ponadto UE bardzo angażuje się w negocjacje międzynarodowe związane z ochroną środowiska.
Podkreśla wagę zrównoważonego zarządzania zasobami i kapitałem środowiska naturalnego,
szczególnie w krajach rozwijających się. To właśnie te kraje jako pierwsze odczują problemy związane
z niszczeniem środowiska, ponieważ różnego rodzaju klęski żywiołowe szkodzą rozwojowi ich
społeczeństw i gospodarek.
Kwestii gospodarczych i tych związanych z ochroną środowiska nie można rozpatrywać oddzielnie.
Środowisko naturalne i gospodarka uzupełniają się jak dwie strony medalu. Europejska gospodarka
powinna uzyskiwać większą wartość, zużywając mniej surowców naturalnych. Dostosowanie
gospodarki do wymogów środowiska naturalnego ogranicza koszty ochrony dzięki skuteczniejszemu
wykorzystaniu zasobów. Stosowanie nowych, przyjaznych środowisku technologii i technik
jednocześnie przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, napędza rozwój gospodarczy i zwiększa
konkurencyjność europejskiego przemysłu.
Celem polityki środowiska jest zachowanie równowagi między potrzebą rozwoju i wykorzystywania
naturalnych zasobów Ziemi, a obowiązkiem pozostawienia czystego dziedzictwa przyszłym
pokoleniom. Aby dobrze żyć w przyszłości, należy już teraz podjąć zdecydowane działania.
Zagadnienia związane z ochroną środowiska wykraczają poza granice polityki, prawa oraz państw.
Dlatego też, aby rozwiązać problemy, które nas wszystkich dotyczą (susze, powodzie,
zanieczyszczenie środowiska) niezbędna jest współpraca pomiędzy państwami członkowskimi UE
oraz między Unią a resztą świata.
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W XX wieku zużycie paliw kopalnych w świecie wzrosło 12-krotnie, a wydobycie zasobów
materialnych 34-krotnie. Potrzeby związane z produkcją żywności, karmy dla zwierząt i błonnika
mogą wzrosnąć do 2050 roku o 70 proc. Jeśli w dalszym ciągu będziemy w takim tempie zużywali
zasoby naturalne, będziemy potrzebowali więcej niż dwóch planet, żeby się wyżywić i utrzymać.
Ochrona środowiska ma fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości. Aby dobrze żyć
w przyszłości, musimy już teraz podjąć zdecydowane działania. Celem polityki ochrony środowiska
jest zachowanie równowagi między naszą potrzebą rozwoju i wykorzystywania naturalnych zasobów
Ziemi a obowiązkiem pozostawienia czystego dziedzictwa przyszłym pokoleniom.
UE jest aktywna w wielu kwestiach związanych z ochroną środowiska.
Aby zapewnić, że chemikalia będą bezpieczne, UE przyjęła zaawansowaną dytrektywę REACH, a do
2018 roku każda używana w UE substancja chemiczna będzie musiała zostać zarejestrowana
w helsińskiej Europejskiej Agencji Chemikaliów.
KE chcąc uniknąć gromadzenia odpadów i problemu wysypisk zachęca do ponownego użycia
przedmiotów i recyklingu, który w niektórych państwach osiągnął już ponad 80%.
Choć zanieczyszczenie powietrza wciąż jest poważnym problemem, powodującym wiele
przedwczesnych zgonów, w ciągu ostatnich 20 lat UE z powodzeniem obniżyła poziom emisji wielu
substancji zanieczyszczających (np. ołowiu).
Od 1990 roku znacznej poprawie uległa jakość wody w europejskich kąpieliskach nad morzami,
rzekami i jeziorami, a przyjmowane strategie i dyrektywy pomagają w ograniczaniu wpływu człowieka
oraz gospodarki na środowisko wodne.
Przepisy UE regulują poziom hałasu pochodzącego z różnych źródeł oraz zobowiązują państwa
członkowskie do sporządzania map hałasu w najważniejszych miejscach i planów radzenia sobie z tym
problemem.
UE wezwała, by postępująca w zastraszającym tempie skala wycinek lasów ograniczyć na całym
świecie o połowę do roku 2020, a do 2030 roku całkowicie ich zaprzestać.
Pomimo braku konkretnych przepisów prawa unijnego poświęconych glebie istnieje strategia UE,
która bezpośrednio odnosi się do wszystkich problemów stanowiących zagrożenie dla gleby oraz
środki, które pośrednio wiążą się ze stanem gleby.
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Zadanie nr 1

Gra w zielone
Polecenie: Dopasuj pojęcia związane z ochroną środowiska w Unii Europejskiej do ich opisów.

Ecolabel

Unijne rozporządzenie mające zapobiegać
zagrożeniom związanym
z chemikaliami

Europejska Agencja
Środowiska

Stworzony w 1992 roku najważniejszy
unijny środek wsparcia polityki ochrony
środowiska

Europejska
Ekologiczna
Stolica

Sieć obejmująca 26 tysięcy miejsc,
pokrywająca łącznie ok. 18 proc.
powierzchni UE

Instrument
Finansowy na rzecz
Środowiska

Najważniejsze w Europie doroczne
wydarzenie poświęcone kwestii ochrony
środowiska

Natura 2000

Instytucja pomagająca UE i jej państwom
członkowskim w podejmowaniu decyzji
dotyczących środowiska

REACH

Dziewięć obszarów UE, każdy
z charakterystycznym klimatem,
roślinnością i geologią

Regiony
biogeograficzne

Coroczna nagroda dla miast, których
działalność na rzecz przyrody powinna być
przykładem dla innych

Zielony Tydzień

Certyfikat dla produktów i usług
charakteryzujących się ograniczonym
wpływem na środowisko
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Zadanie nr 2

Energetyczna krzyżówka
Polecenie: Rozwiąż krzyżówkę, której hasła są związane z energetyką i polityką energetyczną UE.
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1. Miejsce występowania i eksploatacji złóż, takich jak węgiel czy miedź, np. na Górnym i Dolnym
Śląsku oraz w dolinie rzeki Ruhry.
2. Państwo w zachodniej Europie, którego energetyka opiera się na elektrowniach atomowych.
3. Słońce, wiatr, woda to …………………..…… źródła energii.
4. ……………………..… cieplarniane – ich nadmierna emisja poważnie szkodzi środowisku.
5. Zatoka, nad którą leżą państwa bogate w surowce energetyczne.
6. Symbole Holandii, przeciwnicy Don Kichota, a także źródło energii.
7. LNG to …………………..… gaz ziemny – gaz w postaci ciekłej.
8. Położone w Europie i Azji państwo bogate w surowce energetyczne.
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Materiał pomocniczy nr 3

Dopóki studnia nie wyschnie… – fakty o wodzie
Podejście do wody w Europie obrazuje stare angielskie przysłowie: „Nigdy nie żałuje się wody,
dopóki studnia nie wyschnie”. Oto najważniejsze dane dotyczące wody w Europie:














Na podstawowe potrzeby i zachowanie zdrowia potrzeba 50-100 litrów wody dziennie,
tymczasem w Europie zużywa się około 200 litrów wody dziennie;
Pół litra wody z kranu kosztuje ok. 0,004 €, prawie za darmo, w porównaniu z ceną wody
butelkowanej;
44% słodkiej wody w Europie wykorzystuje się w rolnictwie;
Co najmniej 11 % populacji Europy dotyka niedobór wody;
Europejskie środowisko morskie i przybrzeżne jest narażone na silne wpływy ze źródeł
lądowych i morskich. 80% odpadów w wodzie morskiej pochodzi ze źródeł lądowych;
Jakość wody w UE i państwach sąsiadujących uległa jednak znacznej poprawie. W 1990 roku
unijnych wymagań nie spełniało 9,2% kąpielisk przybrzeżnych i 11,9% kąpielisk śródlądowych.
W 2011 roku liczby te spadły odpowiednio do: 1,5% i 2,4%;
Polityka UE pomogła w stworzeniu prawie 500 000 miejsc pracy w sektorze wodnym, dzięki
9 000 aktywnym MŚP;
Celem UE jest zapewnienie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego jezior oraz rzek,
chronione są także wody podziemne;
Dziś w Europie woda pitna i do kąpieli jest czystsza i bezpieczniejsza niż kiedykolwiek.
Wynika to z ogólnounijnych norm, badań, systemów opłat i egzekwowania dobrych praktyk
w celu dalszej ochrony zasobów wody pitnej. Prowadzone są także systematyczne badania,
sprawozdania i klasyfikacje jakości wody, tak by ponad 95% ujęć spełniało normy UE;
Europejski System Informacji Wodnej (WISE) zawiera dane i mapy jakości ponad 22 tys.
kąpielisk w całej Europie;
W Europie coraz częściej doświadczamy skrajnych zjawisk pogodowych. Odpowiednie
działania, jak np. badania, monitorowanie, stosowanie nowych technologii, wczesne
ostrzeganie pomagają w zapobieganiu powodziom oraz suszom.

Zapamiętaj! Każdy z nas codziennie może zadbać o wodę, dzięki takim czynnościom jak:
o Zakręcanie wody;
o Krótsze kąpiele pod prysznicem;
o Nie wylewanie do zlewu oleju lub leków;
o Stosowanie mniejszej ilości środków chemicznych;
o Rozważne nawadnianie;
o Zbieranie wody deszczowej.

Źródło: Woda. Jaki w tym pożytek? Komisja Europejska
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„Swobodny przepływ pracowników był zawsze jednym z filarów rynku
wewnętrznego, którego będę bronił”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 4. Rynek wewnętrzny:
Jak unijny rynek wewnętrzny oddziałuje na każdego z nas?

Cele:





uczeń dowiaduje się, jakie działania podejmuje UE w związku z reformą rynku wewnętrznego
uczeń wie, czym jest rynek wewnętrzny
uczeń zapoznaje się z prawami konsumenta w UE
uczeń poznaje korzyści płynące z czterech swobód

Metody:
 zadania i test
 mini-wykład
 analiza danych
Pojęcia kluczowe:
 rynek wewnętrzny
 swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału
 konsument
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Plany Junckera
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Cztery swobody
Nr 2 – Słownik konsumenta
Nr 3 – Test konsumencki
Nr 4 – Oczami Europejczyków
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że tematem dzisiejszych zajęć będzie rynek wewnętrzny, czyli kolejny priorytet
Komisji Europejskiej działającej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera.
Rynek wewnętrzny – nazywanym także jednolitym rynkiem – umożliwia zarówno obywatelom,
jak i przedsiębiorcom swobodne przemieszczanie się i swobodny handel we wszystkich państwach
członkowskich UE (oraz wiele analogicznych praw w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
czyli Islandii, Liechtensteinie i Norwegii). Podstawą europejskiego rynku wewnętrznego są tzw. cztery
swobody: swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w Traktacie UE. Aby
uczniowie dowiedzieli się, jakie korzyści wypływają z istnienia tych swobód poproś ich o wykonanie
Zadania nr 1 – Cztery swobody. Polega ono na dopasowaniu stwierdzeń dotyczących rynku
wewnętrznego do jednej z czterech swobód. Po zakończonej pracy wspólnie sprawdźcie, czy zadanie
zostało wykonane poprawnie, a następnie zainicjuj dyskusję na temat korzyści, jakie każdy z nas
w codziennym życiu czerpie z funkcjonowania jednolitego unijnego rynku.

2. Rynkowe pojęcia
Aby rozmawiać o unijnym rynku wewnętrznym warto poznać podstawowe pojęcia, które „rynku”
dotyczą. Z tego powodu poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 2 – Słownik konsumenta. Składa się
ono z dwóch części: wykreślanki – w której uczniowie powinni odszukać dziesięć słów powiązanych
z rynkiem (szukać mogą poziomo i pionowo) oraz z dziesięciu definicji, do których dopasować należy
odnalezione słowa. Kiedy uczniowie zakończą pracę wspólnie sprawdźcie, czy wszystkie odpowiedzi
są poprawne, a następnie upewnij się, czy pojęcia są dla nich w pełni zrozumiałe.

3. Wahania rynku
Teraz, kiedy uczniowie znają już podstawowe założenia unijnego rynku wewnętrznego oraz pojęcia
związane z jego funkcjonowaniem powiedz im, że Komisja Europejska cały czas dąży do jego
ulepszenia i usprawnienia. Wyrazem tychże dążeń jest fakt, iż Jean-Claude Juncker uczynił je jednym
z priorytetów działającej pod jego przewodnictwem Komisji Europejskiej, o czym informował
w trakcie przemówienia inauguracyjnego wygłoszonego podczas sesji plenarnej Parlamentu
Europejskiego 15 lipca 2014 roku. Aby zapoznać uczniów z planami rozwoju i reformowania
jednolitego rynku przeprowadź mini-wykład. W tym celu skorzystaj z Materiału pomocniczego nr 1 –
Plany Junckera.
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4. Test konsumencki
Powiedz uczniom, że dążąc do rozwoju jednolitego rynku Unia Europejska nie zapomina o jego
najważniejszych, ale też najsłabszych uczestnikach, czyli o konsumentach. Każdego dnia, każdy z nas
jest konsumentem, a dbałość o nasze prawa jest jednym z priorytetów zjednoczonej Europy. W tym
celu przyjmuje ona szereg przepisów prawnych, które wzmocnić mają naszą pozycję w kontaktach
z przedsiębiorcami. Aby z tych praw w pełni korzystać trzeba oczywiście dobrze je znać, dlatego teraz
sprawdzicie, jaką wiedzą na ten temat poszczycić mogą się Twoi uczniowie. W tym celu rozdaj im
Zadanie nr 3 – Test konsumencki. Po jego rozwiązaniu sprawdź, czy młodzi ludzie dobrze orientują
się w swoich uprawnieniach, czy też są w tym zakresie jakieś braki. Poniżej znajdziesz poprawne
odpowiedzi do testu:
1. a)
6. a)

2. c)
7. b)

3. b)
8. c)

4. c)
9. a)

5. c)
10. b)

5. Oczami Europejczyków
Powiedz uczniom, że na zakończenie dzisiejszych zajęć chcesz porozmawiać z nimi na temat wiedzy
i opinii o rynku wewnętrznym, jakie mają zarówno oni, jak i Europejczycy. Bazę do tej dyskusji
stanowić będzie Zadanie nr 4 – Oczami Europejczyków. Składa się ono z dwóch części:
- wykresu przedstawiającego największe korzyści z istnienia UE, które określone zostały na podstawie
zleconego przez Parlament Europejski badania opinii publicznej w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Standardowy Eurobarometr 84/jesień 2015) przeprowadzonego pomiędzy 7 a 17
listopada 2015 roku na obszarze 34 państw i terytoriów, czyli w 28 krajach członkowskich UE,
w 5 państwach kandydujących (Macedonia, Turcja, Czarnogóra, Serbia i Albania) oraz wśród
wspólnoty tureckiej zamieszkującej tą część Cypru, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki
Cypryjskiej;
- tabeli przedstawiającej wypowiedzi na temat czterech swobód rynku wewnętrznego, które są
efektem zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych w 27 państwach (bez Chorwacji,
która wtedy nie była jeszcze krajem członkowskim) w listopadzie 2011 roku.
Rozdaj uczniom zadanie, poproś ich o zapoznanie się w wynikami obu badań i zainicjuj dyskusję na
temat ich wyników. Najpierw możesz zapytać, czy zgadzają się oni z zaprezentowaną hierarchią
korzyści płynących z funkcjonowania Unii Europejskiej, a następnie poproś, aby określili, z czym im
kojarzy się rynek wewnętrzny oraz czy na podstawie przedstawionych wypowiedzi uważają oni, że
wiedza Europejczyków na temat czterech swobód jest wystarczająca?
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Scenariusz 4

Priorytet 4. Rynek wewnętrzny
Zadanie nr 1

Cztery swobody

mam łatwiejszy dostęp do wielu dostawców

mogę inwestować w zagraniczne nieruchomości
mogę kupować online z różnych państw unijnych
ponadnarodowe darowizny nie stanowią problemów
mogę otrzymać transfer zasiłku z mojego kraju
możliwość pracy w dowolnym państwie członkowskim
mogę korzystać z zagranicznych pożyczek i kredytów

swobodny przepływ towarów

swobodny przepływ osób

mogę swobodnie założyć firmę w innym kraju UE

na rynku pracy mam takie same prawa jak obywatele
większa konkurencja na rynku powoduje niższe ceny
kupowane przeze mnie produkty są bezpieczniejsze

moje prawa jako konsumenta są lepiej chronione
moje kwalifikacje zawodowe będą uznawane za granicą
mogę korzystać z usług firm z innych państw
prawo studiowania w każdym państwie członkowskim
mogę realizować zagraniczne inwestycje bezpośrednie
mogę inwestować w zagraniczne papiery wartościowe

swobodny przepływ kapitału

swobodny przepływ usług

nie mam problemu z otrzymaniem zagranicznego spadku

mogę leczyć się w innych unijnym państwie
mogę przejść na emeryturę w każdym kraju UE
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Priorytet 4. Rynek wewnętrzny
Zadanie nr 2

Słownik konsumenta
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………………………………

- w ekonomii ogół transakcji kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji,
zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.

………………………………

- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy)
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

………………………………

- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (…) prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

………………………………

- ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić.

………………………………

- ilość produktów, którą przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć na rynek.

………………………………

- proces, w którym uczestnicy rynku próbują przedstawić oferty korzystniejsze ze
względu na cenę, jakość, warunki dostawy i inne, wpływające na zawarcie transakcji.

………………………………

- struktura rynku, w której podaż jest dostarczana przez jedno przedsiębiorstwo.

………………………………

- dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy określające jego obowiązki
i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma określonych właściwości.
Stanowi podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności za wadliwy towar.

………………………………

- tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego
wykonania usługi.

………………………………

- tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy
(przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (czyli niezgodnością z umową)
lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
Źródło: www.encyklopedia.pwn.pl; www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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Scenariusz 4

Priorytet 4. Rynek wewnętrzny

Materiał pomocniczy nr 1

Plany Junckera *
Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej
Nasz rynek wewnętrzny to największy atut Europy w epoce rosnącej globalizacji. Chcę więc, aby następna
Komisja – opierając się na sile jednolitego rynku – wykorzystała jego potencjał w pełni i we wszystkich
aspektach. Musimy ukończyć budowę rynku wewnętrznego produktów i usług i uczynić z niego trampolinę dla
naszych przedsiębiorstw i przemysłu, tak aby mogły się one rozwijać w zglobalizowanej gospodarce, także jeśli
chodzi o produkty rolne.
Jestem głęboko przekonany, że dla naszego rynku wewnętrznego musimy utrzymać i wzmocnić stabilną
i wysoko wydajną bazę przemysłową, ponieważ naiwnością byłoby wierzyć, że wzrost gospodarczy w Europie
można zbudować, opierając się wyłącznie na usługach. Do 2020 r. musimy z powrotem zwiększyć udział
przemysłu w unijnym PKB z obecnych 16 do 20 proc. Powinno to pozwolić Europie utrzymać pozycję
światowego lidera w strategicznych sektorach zapewniających cenione miejsca pracy, takich jak sektor
motoryzacyjny, aeronautyka, inżynieria, programy kosmiczne, chemikalia i przemysł farmaceutyczny. Musimy
w tym celu stymulować inwestycje w nowe technologie, poprawić otoczenie biznesu, ułatwić dostęp do rynków
i do finansowania, zwłaszcza dla MŚP, a także zagwarantować potrzebne przemysłowi umiejętności.
Nieustającym priorytetem jest ukończenie rozwiązywania problemów naszego sektora bankowego
i stymulowanie prywatnych inwestycji. Jestem gorącym zwolennikiem ustanowienia bardziej restrykcyjnej
kontroli nad bankami za pomocą jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wraz z towarzyszącym mu funduszem, którego środki zostaną
stopniowo zgromadzone. Moja Komisja będzie aktywnie i uważnie monitorować, aby nowe przepisy dotyczące
nadzoru oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zostały w pełni wdrożone, tak aby europejskie banki
były stabilniejsze i mogły znów kredytować realną gospodarkę.
Uważam, że z czasem powinniśmy uzupełnić nowe europejskie przepisy dotyczące Banków unią rynków
kapitałowych. Aby poprawić finansowanie gospodarki, powinniśmy kontynuować rozwój i integrację rynków
kapitałowych. Obniżyłoby to koszt pozyskania kapitału, zwłaszcza dla MŚP i pomogłoby w zmniejszeniu naszej
bardzo dużej zależności od finansowania bankowego. Zwiększyłoby to również atrakcyjność Europy jako
miejsca do inwestowania.
Swobodny przepływ pracowników był zawsze jednym z filarów rynku wewnętrznego, którego będę bronił,
akceptując jednocześnie prawo organów krajowych do walki z nadużyciami lub oszustwami. Wierzę, że
powinniśmy traktować swobodny przepływ jako szansę dla gospodarki, a nie zagrożenie. Powinniśmy zatem
promować mobilność pracowników, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie stale odnotowuje się braki siły roboczej
i niedopasowanie umiejętności. Równocześnie zobowiązuję się zagwarantować rygorystyczne wdrożenie
dyrektywy o delegowaniu pracowników i rozpocznę ukierunkowany przegląd tej dyrektywy, tak aby
wyeliminować dumping socjalny z Unii Europejskiej. W naszej Unii ta sama praca, wykonywana w tym samym
miejscu powinna być tak samo wynagradzana.
Nasz rynek wewnętrzny musi być bardziej sprawiedliwy. Nie naruszając kompetencji państw członkowskich
w kwestii systemów opodatkowania, powinniśmy jednak nasilić starania, aby walczyć z unikaniem
opodatkowania i oszustwami podatkowymi, tak aby każdy wnosił odpowiedni wkład. Będę przede wszystkim
promował współpracę administracyjną między organami podatkowymi i dążył do przyjęcia na poziomie UE
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz podatku od transakcji finansowych.
Należy szybko przyjąć projekt zaostrzonych przepisów unijnych dotyczących walki z praniem pieniędzy, który
powinien odzwierciedlać odważne podejście, zwłaszcza w kwestii określania właścicieli rzeczywistych i poprawy
należytej staranności wobec klienta”.
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* fragment wystąpienia „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości
oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej”.
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Priorytet 4. Rynek wewnętrzny
Zadanie nr 3

Test konsumencki

1. Jeśli podróżuję samolotem z/do kraju UE mam prawo
do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do
pierwszego miejsca odlotu, jeśli opóźnienie wynosi:
a) co najmniej 5 godzin;
b) co najmniej 6 godzin;
c) co najmniej 7 godzin.

2. Jeśli podczas zakupów przez Internet w UE sprzedawca
nie poinformował mnie o prawie do zwrotu zakupionego
produktu mam prawo do:
a) zwrotu kosztów zakupionego towaru;
b)odszkodowania w wysokości 50% wartości produktu;
c) rezygnacji z zakupu w terminie do 12 miesięcy.

3. Zgodnie z unijnymi przepisami operatorzy telefonii
komórkowych mają obowiązek likwidacji opłat
roamingowych w terminie do:
a) 1 stycznia 2017 roku;
b) 15 czerwca 2017 roku;
c) 31 grudnia 2017 roku.

4. Dokonując zakupów w jakimkolwiek unijnym kraju
masz prawo do bezpłatnej gwarancji (rękojmi) przez okres
co najmniej:
a) pół roku;
b) jednego roku;
c) dwóch lat.

5. Jeśli podróżuje pociągiem między Polską a innym
państwem UE i kontynuuję podróż mimo opóźnienia, mam
prawo do minimalnego odszkodowania w wysokości:
a) co najmniej 250 euro jeśli opóźnienie wynosi 60 minut
lub więcej;
b) 50 euro za każde 50 kilometrów trasy, na którą
wykupiony został bilet;
c) 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od
60 do 119 minut lub 50 % ceny biletu w przypadku
opóźnienia wynoszącego 120 i więcej minut.

6. W ramach gwarancji mam prawo do:
a) nieodpłatnej naprawy zakupionego towaru, jego
wymiany, uzyskania od przedsiębiorcy zniżki lub zwrotu
pieniędzy zapłaconych za produkt;
b) zwrotu wartości zakupionego produktu wraz
z najniższymi z oferowanych kosztami transportu (jeśli
wybrałeś droższą dostawę otrzymasz tylko część kwoty);
c) zwrotu 25% kosztów zakupu towaru (jeśli od momentu
zakupu upłynął maksymalnie rok) lub zwrotu 50% kosztów
zakupu (jeśli od momentu zakupu upłynął roku lub więcej).

7. Czy i kiedy organizator usługi turystycznej może
modyfikować jej cenę po podpisaniu umowy?
a) Tak, ale tylko w sytuacjach określonych w umowie, które
dotyczą wzrostu kosztów transportu, podatków, cen
wybranego hotelu lub wzrostu kursu walut – w każdym
czasie;
b) Tak, ale tylko w sytuacjach określonych w umowie, które
dotyczą wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych,
podatków i innych lub kursu walut – jednakże nie później
niż na 20 dni przed datą wyjazdu;
c) Nie, chyba że zmiana ceny jest niezależna od
organizatora i spowodowałaby po jego stronie nadmierne
koszty – na co najmniej 30 dni przed datą wyjazdu.

8. Jeśli organizator usługi turystycznej, przed rozpoczęciem
jej realizacji, zmuszony jest, z przyczyn od siebie
niezależnych, do zmiany istotnych warunków umowy
z klientem (np. ceny, standardu hotelu, terminu) mam
prawo do:
a) wskazania przez organizatora innej usługi
odpowiadającej zapisom umowy i umożliwienia
skorzystania z niej (bez względu na jej cenę);
b) zwrotu kosztów usługi na poziomie adekwatnym do
zmiany, o której poinformował organizator;
c) przyjęcia proponowanej zmiany lub odstąpienia od
umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej.

9. W przypadku odwołania lub opóźnienia podróży
autobusem lub autokarem o więcej niż 120 minut mam
prawo do:
a) kontynuowania podróży, zmiany trasy lub zwrotu
kosztów biletu;
b) zapewnienia alternatywnego transportu;
c) odszkodowania (jeśli zaplanowana trasa trwać miała co
najmniej 5 godzin).

10. Podczas zakupów przez Internet na terenie całej Unii
Europejskiej obowiązuje:
a) 7 dniowy termin odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny;
b) 14 dniowy termin odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny;
c) 21 dniowy termin odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

47

Scenariusz 4

Priorytet 4. Rynek wewnętrzny
Zadanie nr 4

Oczami Europejczyków

Największe korzyści z istnienia UE
pokój między państwami UE
swobodny przepływ osób, towarów i usług
waluta euro
programy wymiany studentów
potęga gospodarcza UE
wpływ polityczny i dyplomatyczny
poziom zabezpieczenia społecznego w UE
Wspólna Polityka Rolna
inne

żadne
trudno powiedzieć
0

10
UE+

Temat:

swobodny
przepływ towarów

swobodny
przepływ osób

swobodny
przepływ usług
swobodny
przepływ kapitału
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Swobodne skojarzenia na wskazany temat:
„import i eksport towarów i usług w UE”; „udoskonalone systemy podatkowe i celne”;
„łatwiej dostępne i tańsze towary”; „podobna polityka cenowa”; „otwarte
gospodarki”; „protekcjonizm”; „towary można kupić w dowolnym kraju UE”; „większy
wybór produktów”; „szerszy rynek dla eksportu i importu”; „brak lub niższe cła do
zapłacenia”; „łatwiejsze zakupy online”; „otwarte granice”; „większa konkurencja,
która prowadzi do rozwoju”; „niższe / konkurencyjne / uczciwsze ceny”; „wyższa
jakość towarów”; „zmniejszanie barier biurokratycznych dla przedsiębiorców”;
„krótszy czas dostawy towarów”;
„możliwość pracy w innym unijnym kraju”; „turystyka”; „podróżowanie”;
„transgraniczne zakupy w supermarketach i hipermarketach”; „swoboda studiowania
za granicą”; „dopuszczenie azylantów”; „ludzie mają prawo do pracy w dowolnym
kraju w UE bez specjalnych pozwoleń na pracę i bez ograniczonych praw”;
„otwarte granice”; „kwalifikacje zawodowe zostaną wszędzie uznane”; „zbieżne
systemy edukacji, budowane według wspólnego standardu unijnego”; „łatwiejsze
podróżowanie / oszczędność czasu”; „przedsiębiorczość”; „Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego”; „kursy językowe za darmo”; „zwiększone możliwości
kształcenia i awansu zawodowego”; „wzrost zapotrzebowania na pracowników”;
„wyższe pensje”;
„przedsiębiorczość”; „przetargi”; „wzrost w branży turystycznej i gastronomicznej”;
„jednolite koszty telekomunikacyjne”; „nowe możliwości biznesowe;
„swobodny przepływ finansów”
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Priorytet 5. Unia gospodarcza i walutowa

„Bądźmy dumni, że wprowadziliśmy do obrotu wspólną walutę.
Wspólna waluta nie dzieli Europy, lecz ją chroni”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 5. Unia gospodarcza i walutowa:
Jak funkcjonuje strefa euro?

Cele:




uczeń wie, na czym jest Unia Gospodarcza i Walutowa
uczeń poznaje zasady funkcjonowania strefy euro
uczeń poznaje najważniejsze pojęcia i nazwiska związane z UGW oraz walutą euro

Metody:
 zadania
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 Unia Gospodarcza i Walutowa
 wspólna waluta
 integracja europejska
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Unia Gospodarcza i Walutowa: najważniejsze postacie
Nr 2 – Unia Gospodarcza i Walutowa: najważniejsze pojęcia
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Co to za moneta?
Nr 2 – Gdzie to euro?
Nr 3 – [EURO]pejska krzyżówka
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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Scenariusz 5

Unia gospodarcza i walutowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Czym jest wspólna waluta euro?
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o wspólnej europejskiej walucie, czyli
euro. Na początek zapytaj uczniów, co wiedzą o euro. Następnie, aby przedstawić im najważniejsze
informacje na ten temat, przeprowadź krótki wykład – skorzystaj z tekstu znajdującego się
w poniższej ramce: Czym jest euro i jak wygląda?

Czym jest euro i jak wygląda?
Utworzenie strefy euro poprzedził prawie pięćdziesięcioletni okres pogłębiania współpracy gospodarczej
i politycznej między państwami Europy. Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) doprowadziło do
stworzenia drugiej pod względem znaczenia waluty międzynarodowej.
Podstawy prawne do utworzenia UGW dał Traktat z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku.
Nazwa „euro” zaproponowana przez belgijskiego nauczyciela i esperantystę Germaina Pirlota została przyjęta
podczas szczytu w Madrycie w grudniu 1995 r.
Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 roku. Służyło wtedy jednak tylko do transakcji bezgotówkowych.
Oznaczało to, że nie było jeszcze w obiegu monet i banknotów, ale można było mieć np. rachunek bankowy
w euro, z którego wypłacało się środki w walucie narodowej.
W formie gotówkowej walutę euro wprowadzono do obiegu dnia 1 stycznia 2002 roku. Początkowo obowiązywała
ona w dwunastu państwach UE: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji (od w 2001 roku), Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech. W kolejnych latach ich liczba zwiększyła się do
dziewiętnastu. W 2007 roku do strefy euro przystąpiła Słowenia, w 2008 Cypr i Malta, w 2009 Słowacja, w 2011
Estonia, w 2014 Łotwa, a w 2015 Litwa.
Pozostałe państwa członkowskie UE nie wprowadziły jeszcze euro. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa,
Łotwa, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry mają tzw. status państwa z derogacją. Państwa te na mocy zapisów
traktatowych są zobowiązane do przyjęcia wspólnej waluty, jednak Traktat Akcesyjny nie określa konkretnej daty
wprowadzenia euro.
Inna jest sytuacja Danii i Wielkiej Brytanii. Te kraje jeszcze przed ratyfikacją Traktatu z Maastricht wynegocjowały
specjalną klauzulę (tzw. klauzulę opt-out), która umożliwia im pozostanie poza strefa euro w przyszłości.
Euro używa także sześć państw nienależących do Unii Europejskiej. Są to: Andora, Czarnogóra, Kosowo, Monako,
San Marino i Watykan. Pierwsze trzy wprowadziły euro, działając bez porozumienia z instytucjami UE. Jest to tzw.
jednostronna euroizacja. W związku z tym nie mają one wpływu na politykę pieniężną Europejskiego Banku
Centralnego (EBC).
Wszystkie kraje strefy euro posługują się takimi samymi banknotami o nominałach: 10, 20, 50, 100, 200 i 500.
Każdy banknot ma wspólne elementy graficzne, jak 12 gwiazdek Unii Europejskiej, flagę UE, nazwę euro (zapisaną
literami łacińskimi i greckimi), pierwsze litery nazwy EBC (w pięciu wersjach językowych) i podpis prezesa EBC.
Monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro mają wspólną europejską stronę (awers) i stronę
narodową kraju, który monetę wyemitował (rewers). Strony narodowe przedstawiają motywy

charakterystyczne dla danego kraju, otoczone dwunastoma gwiazdami Unii Europejskiej.
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2. Poznajmy euro bliżej
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, czym jest Unia Gospodarcza i Walutowa oraz wiedzą więcej na
temat euro poproś ich o wskazanie na mapie Europy państw należących do strefy euro. Sposobem na
poznanie tych państw będzie rozwiązanie Zadania nr 1 – Gdzie to euro?
Aby bliżej poznać monety euro poproś o rozwiązanie Zadania nr 2 – Co to za moneta? Praca uczniów
polegać będzie na dopasowaniu opisów rewersów monet do państw, które one symbolizują.

3. Najważniejsze postacie i pojęcia
Teraz, kiedy uczniowie znają już państwa należące do strefy euro oraz wiedzą, jak wygląda wspólna
waluta, warto by poznali najważniejsze postacie i pojęcia związane ze strefą euro oraz Unią
Gospodarczą i Walutową. Dlatego przeprowadź mini-wykład wykorzystując Materiał pomocniczy nr 1
– Unia Gospodarcza i Walutowa: najważniejsze postacie oraz Materiał pomocniczy nr 2 – Unia
Gospodarcza i Walutowa: najważniejsze pojęcia.

4. Jeszcze jedno pojęcie
Po omówieniu najważniejszych postaci i pojęć poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 3 –
[EURO]pejska krzyżówka. W jej rozwiązaniu pomoże uczniom znajomość wspomnianych pojęć. Hasło
krzyżówki również jest związane ze strefa euro. Po wykonaniu zadania zastanów się wspólnie
z uczniami, co ono oznacza.

5. Przyszłość euro
Na zakończenie podsumujcie wspólnie z uczniami zdobyte informacje. Zastanówcie się nad
przyszłością strefy euro, w szczególności nad perspektywą przyjęcia euro przez Polskę. Spróbujcie
określić pozytywne i negatywne strony przystąpienia Polski do strefy euro oraz pomyśleć nad tym, jak
mógłby wyglądać rewers polskiej monety euro.
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Zadanie nr 1

Gdzie to euro?
Pokoloruj poniższą mapę według poniższej legendy:

Zielonym kolorem państwa, które przyjęły euro w latach 1999-2002.
Niebieskim kolorem państwa, które przystąpiły do strefy euro w latach 2007-2015.
Czerwonym kolorem państwa należące do Unii Europejskiej, lecz nie używające euro.
Żółtym kolorem państwa spoza Unii Europejskiej używające euro.
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Zadanie nr 2

Jaka to moneta?
Dopasuj opisy rewersów monet euro do państw, z których pochodzą.

AUSTRIA

Na kilku monetach widnieje symbol
stolicy tego państwa
– Brama Brandenburska

ESTONIA

Na każdej monecie zobaczymy
celtycką harfę, umieszczoną także
w herbie tego kraju

FRANCJA

Monety przedstawiają konturową
mapę tego kraju oraz jego nazwę
w rodzimym języku

GRECJA

Najwyższy szczyt tego państwa, czyli
Triglav możemy zobaczyć także na
jego herbie i fladze

IRLANDIA

Na każdej z monet widnieje wizerunek
Wielkiego Księcia Henryka
– władcy tego państwa

LITWA

Na jednej z monet widnieje sowa
– atrybut bogini Ateny

LUKSEMBURG

Na monetach możemy zobaczyć
słynnego kompozytora Wolfganga
Amadeusza Mozarta

NIEMCY

Na jednej z monet umieszczono
drzewo z napisem „wolność, równość,
braterstwo”

SŁOWACJA

Symbol ten, zwany krzyżem
lotaryńskim możemy zobaczyć także
na herbie i fladze tego państwa

SŁOWENIA

Na każdej monecie możemy zobaczyć
herb tego państwa, zwany „pogonią”
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Materiał pomocniczy nr 1




Unia Gospodarcza i Walutowa: najważniejsze postacie


Pierre Werner – wieloletni premier i minister finansów Luksemburga, przewodniczący grupy
ekspertów, która przygotowała raport w sprawie możliwości zakończenia procesu tworzenia unii
gospodarczo-walutowej. Przeszedł on do historii jako Plan Wernera. Werner mówił, że: „Problemy
gospodarcze w Niemczech doprowadziły do II Wojny Światowej, teraz ekonomia przyczyni się do
pokoju w Europie”.
Jacques Delors – francuski ekonomista i polityk, przewodniczący Komisji Europejskiej w latach
1985-1995, od 1988 przewodniczący Komitetu ds. badań nad Unią Gospodarczą i Walutową,
autor raportu określającego cele unii walutowej.
Germain Pirlot – belgijski nauczyciel i esperantysta, znany przede wszystkim jako pomysłodawca
nazwy „euro”, którą zaproponował w sierpniu 1995 w liście do ówczesnego przewodniczącego
Komisji Europejskiej, Jacquesa Santera.
Luc Luycx – belgijski projektant i medalier, pracownik belgijskiej mennicy, który w 1996
zaprojektował wspólną stronę monet euro, uwiecznił to swoimi inicjałami „LL” na monecie
o nominale 2 euro.
Willem Frederik (Wim) Duisenberg – holenderski ekonomista i polityk, minister finansów
Holandii, pierwszy prezes Europejskiego Banku Centralnego (w latach 1998-2003), który
nadzorował wprowadzanie euro, jego podpis widniał na pierwszych banknotach euro. Następcą
Duisenberga był Francuz Jean-Claude Trichet (2003-2011), a obecnym szefem EBC jest (od 2011)
Włoch Mario Draghi.
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Materiał pomocniczy nr 2




Unia Gospodarcza i Walutowa: najważniejsze pojęcia


Eurogrupa – nieformalne gremium, w ramach którego spotykają się ministrowie państw strefy
euro, które ma za zadanie koordynować politykę gospodarczą tych państw.
Europejski Bank Centralny (EBC) – bank centralny strefy euro, z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem (Niemcy), odpowiedzialny za stabilność cen i prowadzenie polityki pieniężnej strefy euro.
Europejski System Banków Centralnych (ESBC) – składa się z EBC i krajowych banków
centralnych wszystkich państw członkowskich UE, niezależnie od tego, czy przyjęły euro, czy nie
(w tym Narodowego Banku Polskiego).
Eurosystem – składa się z EBC i krajowych banków centralnych państw, które przyjęły euro.
Odpowiada za realizację polityki pieniężnej. Eurosystem i ESBC będą współistnieć dopóki
wszystkie państwa członkowskie nie przyjmą euro.
Jednolity rynek – unia celna, ze wspólną polityką odnośnie swobody przepływu kapitału,
towarów, siły roboczej i usług. Podobny do wspólnego rynku lecz bardziej zharmonizowany. UE
była wspólnym rynkiem, a stała się jednolitym rynkiem po podpisaniu traktatu z Maastricht.
Kryteria konwergencji – ustalone w Traktacie z Maastricht kryteria, po spełnieniu których
państwo członkowskie UE może przyjąć euro. Należą do nich: kryterium inflacyjne (kryterium
stabilności cen), kryteria fiskalne (deficyt budżetowy i dług publiczny), kryterium stóp
procentowych, kryterium kursu walutowego i kryterium zbieżności prawnej.
Raport Delorsa – opublikowany w 1989 roku raport dotyczący perspektyw zjednoczenia Europy,
zawierający propozycje dot. integracji gospodarczej i walutowej. Stanowił podstawę do negocjacji
warunków Traktatu o UE w części dotyczącej UGW – przewidywał trzy etapy jej utworzenia.
Raport Wernera – plan opublikowany w 1970, prezentujący założenia trójetapowego tworzenia
UGW w ciągu 10 lat. Eksperci zaplanowali kilkustopniową integrację, która miała zakończyć się
w 1980 roku. W raporcie po raz pierwszy zaproponowano powstanie wspólnej europejskiej
waluty, nazwanej wówczas ecu. W procesie integracji europejskiej stanowiło to przełomowe
wydarzenie, które wyznaczyło drogę do scalenia polityki pieniężnej w Europie. Plan Wernera
został po latach rozszerzony przez Jacques’a Delorsa.
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Zadanie nr 3

[EURO]pejska krzyżówka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Kryteria, które musi spełnić państwo, chcące przystąpić do strefy euro (m. in. stabilność cen i kursu
walutowego) to kryteria ……………………………………….. .
2. Klauzula obejmująca Danię i Wielką Brytanie, która zwalnia te kraje z obowiązku wstąpienia do
strefy euro, to klauzula opt-……………………………….……. .
3. Niemieckie miasto, w którym mieści się siedziba główna Europejskiego Banku Centralnego to
…………………………….……..... nad Menem.
4. Jak nazywa się waluta obowiązująca obecnie m. in. w Czechach i Szwecji, a dawniej także na
Słowacji?
5. Podaj nazwę najbardziej zaludnionego państwa Unii Europejskiej i strefy euro.
6. Jaki symbol znajdziemy na fladze Unii Europejskiej oraz na banknotach i monetach euro?
7. Jak nazywa się hiszpańskie miasto, w którym w 1995 roku przyjęto nazwę „euro”?
8. Setna część euro lub dolara to …………………………………. .
9. Unijna instytucja, której przewodniczy Jean-Claude Juncker, to …………………………………. Europejska.
10. Jak nazywa się holenderskie miasto, w którym podpisano traktat powołujący Unię Europejską?
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„Fakt, że w XXI wieku Europejczycy i Amerykanie wciąż nakładają cła na swoje
produkty, wydaje się anachronizmem”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 6. Umowa o wolnym handlu UE-USA:
Jak zjednoczona Europa współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi?

Cele:




uczeń poznaje partnera Unii Europejskiej – Stany Zjednoczone
uczeń potrafi wskazać podobieństwa oraz różnice pomiędzy UE i USA
uczeń wie, czego dotyczy umowa TTIP

Metody:
 zadania
 mini-wykłady
Pojęcia kluczowe:
 umowa o wolnym handlu
 współpraca transatlantycka
 polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Co nas łączy?
Nr 2 – TTIP w pigułce
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Wykreślanka skojarzeń
Nr 2 – Unia czy Stany?
Nr 3 – TTIP w ośmiu krokach
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Co wiemy o Ameryce?
Na początek powiedz uczniom, że tematem zajęć będzie umowa TTIP czyli Transatlantyckie
Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji pomiędzy Unia Europejską i Stanami Zjednoczonymi.
Zanim przejdziesz do omawiania kwestii związanych z TTIP zapytaj uczniów, co wiedzą o partnerze
Unii Europejskiej, czyli Stanach Zjednoczonych Ameryki. W dyskusji na ten temat pomoże rozwiązanie
Zadania nr 1 – Wykreślanka skojarzeń.
2. Porównanie
Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki potrafią ze sobą współpracować, jednakże znacznie się
różnią. Poproś uczniów aby wykonali Zadanie nr 2 – Unia czy Stany?, które polega na dopasowaniu
określonych symboli do Unii Europejskiej bądź do Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu zadania
poświęćcie chwilę na jego omówienie.
3. Ojcowie założyciele
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już lepiej, jakie są różnice pomiędzy UE a USA, zastanówcie się, co
może łączyć tych dwóch partnerów. Skorzystaj z Materiału pomocniczego nr 1 – Co nas łączy?
Znajdziesz tam informacje na temat historycznej flagi USA, amerykańskiej waluty oraz OjcówZałożycieli, pojęcia dobrze znanego po obu stronach Atlantyku.
4. Umowa handlowa
Teraz przyszedł czas na szczegóły dotyczące umowy handlowej pomiędzy UE a USA. Przedstaw
uczniom najważniejsze informacje dotyczące umowy, posługując się Materiałem pomocniczym nr 2 –
TTIP w pigułce. W tym miejscu zwróć także uwagę na kontrowersje i obawy z nią związane.
Następnie poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 3 – TTIP w ośmiu krokach. Celem uczniów będzie
uporządkowanie kolejnych etapów związanych z negocjacjami oraz zawarciem Transatlantyckiego
Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji.
5. Podsumowanie
Na zakończenie wspólnie powtórzcie najważniejsze informacje, które pojawiły się podczas zajęć.
Zastanówcie się także nad perspektywami współpracy amerykańsko-unijnej oraz amerykańskopolskiej.
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Zadanie nr 1

Wykreślanka skojarzeń
Polecenie: W wykreślance ukryto piętnaście słów i zwrotów związanych ze Stanami Zjednoczonymi.
Szukaj ich poziomo i pionowo, a następnie uzupełnij tekst na następnej stronie.
Wszystkie wyrazy są podane w mianownikach.
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Stany Zjednoczone – najważniejsze informacje

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) leżą w Ameryce ………………………… ,
na północy graniczą z Kanadą, na południu z Meksykiem.
USA zajmują powierzchnię ponad dziewięciu ………………………… kilometrów kwadratowych,
są trzecim największym państwem na świecie.
W XVI wieku na tereny dzisiejszego USA dotarli pierwsi osadnicy z ………………………… ,
byli już tam rdzenni mieszkańcy, powszechnie nazywani ………………………… .
W XVIII wieku wybuchła wojna o niepodległość przeciwko Wielkiej ………………………… ,
Podczas której w Filadelfii została podpisana „………………………… Niepodległości”,
co wydarzyło się to 4 ………………………… 1776 roku.
W 1787 roku, również w Filadelfii, została uchwalona pierwsza na świecie ………………….……… .
Nazwa stolicy USA pochodzi od nazwiska pierwszego prezydenta tego państwa,
był nim Jerzy ………………………… .
Stany Zjednoczone to ………………………… , czyli państwo złożone,
składa się z pięćdziesięciu stanów oraz Dystryktu Federalnego (Columbia).
Podział na stany symbolizuje amerykańska flaga, z pięćdziesięcioma ………………………… ,
nawiązuje do niego także hymn – „Gwiaździsty ………………….……” (The Star-Spangled Banner).
Walutą USA jest ………………………… amerykański (USD).
Głową państwa i jednocześnie szefem rządu jest …………………………. .
Amerykański parlament to dwuizbowy ………………………… .
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Zadanie nr 2

Unia czy Stany?
Polecenie: Wytnij wszystkie karty i rozdaj je uczniom. Ich zadaniem jest dopasowanie symboli
pasujących do Unii Europejskiej lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

UNIA EUROPEJSKA
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA

KILKA RÓŻNYCH WALUT

24 JĘZYKI URZĘDOWE

12 GWIAZDEK NA FLADZE

TRAKTATY

POWIERZCHNIA PONAD 4 MLN KM2

ŚWIĘTO 9 MAJA

OK. 500 MLN MIESZKAŃCÓW

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
PAŃSTWO FEDERALNE

JEDNA WALUTA

BRAK OFICJALNEGO JĘZYKA URZĘDOWEGO

50 GWIAZDEK NA FLADZE

KONSTYTUCJA

POWIERZCHNIA PONAD 9 MLN KM2

ŚWIĘTO 4 LIPCA

OK. 300 MLN MIESZKAŃCÓW
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Materiał pomocniczy nr 1

Co nas łączy?

Gwiazdki
Ważnym elementem flagi USA, podobnie jak flagi Unii Europejskiej
są gwiazdki. W przeciwieństwie do flagi europejskiego partnera,
„Gwiaździsty sztandar” uwzględnia liczbę stanów, czyli części
składowych państwa amerykańskiego. W związku z tym, że liczba
stanów wynosi pięćdziesiąt (ponadto występuje jeszcze Dystrykt
Federalny ze stolicą – Waszyngtonem), tyle jest gwiazdek na
amerykańskiej fladze. Są one ułożone poziomo, w dziewięciu rzędach, na granatowym tle. Poza nimi
na fladze możemy zobaczyć trzynaście poziomych białych i czerwonych pasów. Te symbolizują
trzynaście stanów, które w XVIII w. ogłosiły niepodległość. Nawiązywała do tego jedna z pierwszych
flag amerykańskich, na której gwiazdki były ułożone w okręgu na granatowym tle.

Centy
Walutą USA jest dolar amerykański (USD, United States Dollar). Dolary występują także między
innymi w Australii, na Jamajce, w Kanadzie, Nowej Zelandii i Singapurze. Setną częścią dolara są
centy. Te z kolei, poza Stanami Zjednoczonymi, występują przede wszystkim w Unii Europejskiej.
Centy, zwane często eurocentami, stanowią setną część euro.

Ojcowie założyciele (Founding fathers)
Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają ze sobą wiele wspólnego. Osoby, które miały największy
wpływ na rozwój integracji europejskiej są nazywane Ojcami założycielami Unii Europejskiej. Pojęcie
to nawiązuje do postaci, które znacząco przyczyniły się do powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Wśród Ojców założycieli Stanów Zjednoczonych wyróżniamy między innymi: pierwszego prezydenta
Stanów Zjednoczonych (1789-1797), a wcześniej głównodowodzącego w wojnie o niepodległość –
Jerzego Waszyngtona (George Washington) oraz współtwórców Deklaracji Niepodległości (1776)
i Konstytucji (1787) – dyplomatę i wynalazcę Benjamina Franklina i późniejszego prezydenta (18011809) Tomasza Jeffersona. Do tej grupy zalicza się także niektórych Europejczyków walczących
w wojnie o niepodległość, jak np. polskiego inżyniera wojskowego i generała Tadeusza Kościuszko
czy Francuza Markiza Marie Josepha de La Fayette.
Do najważniejszych Ojców założycieli Unii Europejskiej zaliczamy: autorów planu powołania
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – urodzonego w Luksemburgu francuskiego polityka
niemieckiego pochodzenia Roberta Schumana oraz francuskiego ekonomistę Jeana Monneta;
twórcę koncepcji „Stanów Zjednoczonych Europy” – brytyjskiego polityka i wojskowego Winstona
Churchilla; współtwórcę Beneluksu oraz projektanta Wspólnot Europejskich, Belga Paula HenriSpaaka oraz pierwszego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Konrada Adenauera.
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Za najważniejszych uważa się: po stronie amerykańskiej Jerzego
Waszyngtona, a po stronie europejskiej Roberta Schumana. Tak ich
zasługi charakteryzował Jean Rey, belgijski polityk, przewodniczący
Komisji Europejskiej w latach 1967-1970:

„Przyjdzie dzień, kiedy zbudujemy Stany
Zjednoczone Europy, że pójdziemy pochylić
się nad grobem Schumana i zwiedzić jego
dom w Scy-Chazelles, tak jak Amerykanie idą
zwiedzać dom Jerzego Waszyngtona
w Mount Vernon”.

Stany Zjednoczone Europy
Nazwę Stany Zjednoczone kojarzymy przede wszystkim z USA. Tymczasem Stany Zjednoczone to
także obecna nazwa Meksyku, dawna nazwa m.in. Brazylii i Wenezueli oraz wiele politycznych
koncepcji, także dotyczących Europy.
Stany to z angielskiego states, tłumaczone także jako „państwa”. USA są państwem federalnym, czyli
związkowym. W pierwszych latach istnienia były jednak konfederacją, a więc związkiem państw (były
nimi właśnie poszczególne stany).
Również w Europie, od początków integracji europejskiej toczy się dyskusja na temat kształtu
integracji. Najpopularniejsze koncepcje to federacyjna „Ojczyzna Europa” i konfederacyjna „Europa
Ojczyzn”. Przykładem koncepcji federalistycznej była koncepcja „Stanów Zjednoczonych Europy”
wygłoszona w 1946 roku przez Winstona Churchilla. Ta inicjatywa miała być „pierwszym krokiem do
odtworzenia <europejskiej rodziny> sprawiedliwości, miłosierdzia i wolności. (…) Tylko tym sposobem
setki milionów zapracowanych osób będą mogły odzyskać prostą radość i nadzieję, które nadają życiu
wartość”.
Churchill nie był jednak pierwszą osobą, która użyła tej nazwy. Wcześniej zrobił to m.in. Polak
Wojciech Jastrzębowski w opublikowanym w 1831 roku tekście „O wiecznym pokoju pomiędzy
narodami”, określanym jako pewnego rodzaju projekt konstytucji dla Europy. Według
Jastrzębowskiego Stany Zjednoczone Europy miały bardziej przypominać organizację
międzynarodową niż superpaństwo.
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TTIP w pigułce
Transatlantyckie partnerstwo w zakresie handlu i inwestycji (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP) to porozumienie w sprawie handlu i inwestycji, które Unia Europejska (UE)
negocjuje od 2013 roku ze Stanami Zjednoczonymi, swoim największym rynkiem eksportowym.

Negocjacje, konsultacje, przejrzystość
Stronami negocjacji dotyczących TTIP są Unia Europejska (i wchodzące w jej skład 28 państw
członkowskich) oraz Stany Zjednoczone. Ze strony UE w negocjacjach uczestniczy Komisja Europejska.
Stronę UE reprezentuje Komisarz UE ds. handlu (obecnie funkcję tą sprawuje Szwedka Cecilia
Malmström), natomiast negocjacje są prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu, na czele
której stoi Hiszpan Ignacio Garcia Bercero. Ze strony amerykańskiej negocjacje prowadzi
przedstawiciel USA ds. handlu (obecnie Michael Froman) wraz ze swoim zespołem.
Komisja prowadzi również szeroko zakrojone konsultacje z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego:










organizacjami pozarządowymi;
organizacjami przedsiębiorców;
grupami zajmującymi się zdrowiem publicznym;
organizacjami ekologicznymi;
organizacjami działającymi na rzecz praw zwierząt;
grupami religijnymi;
stowarzyszeniami konsumentów;
związkami zawodowymi;
stowarzyszeniami branżowymi.

Rozmowy w ramach TTIP charakteryzują się dużą przejrzystością. Podkreśla to Cecilia Malmström.
„Musimy być bardziej otwarci na prawdziwie dwustronną dyskusję. I bardziej zadbać
o przejrzystość samych negocjacji. Uważam to za oczywiste. Jestem Szwedką i przejrzystość jest
ważnym elementem tradycji mojego kraju” – mówi komisarz UE ds. Handlu.
Rządy 28 państw członkowskich UE przekazały Komisji Europejskiej mandat w celu prowadzenia
negocjacji w sprawie TTIP. Mandat to wytyczne, jakimi ma się kierować Komisja. O publikacji swoich
wytycznych decydują wyłącznie rządy krajów UE. W październiku 2014 roku rządy krajów UE zgodziły
się na opublikowanie mandatu, co Komisja uznała za ważny krok w stronę przejrzystości. Dowodem
na przejrzystość jest publikowanie przez Komisję najważniejszych dokumentów związanych
z prowadzonymi negocjacjami.
Negocjacje rozpoczęły się w lipcu 2013 roku. Rundy rozmów odbywają się co kilka tygodni. Zarówno
UE, jak i USA, chcą uniknąć długich negocjacji, ale najważniejsze jest osiągnięcie dobrego wyniku.
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Czego dotyczy umowa?
TTIP ma składać się z 24 rozdziałów podzielonych na trzy części. Wszystkie mają osiągnąć następujące
cele:




lepszy dostęp do rynku USA dla przedsiębiorstw z UE, w tym dla podmiotów świadczących
usługi publiczne;
ograniczenie biurokracji i kosztów, z którymi borykają się eksporterzy;
nowe przepisy, dzięki którym import, eksport oraz inwestycje za oceanem staną się
łatwiejsze i będą odbywać się na bardziej sprawiedliwych zasadach.

Mimo że przepisy w UE i USA są często bardzo podobne, ich cele są czasem osiągane na różne
sposoby. Cele Komisji Europejskiej to:













usunięcie prawie wszystkich ceł na wyroby gotowe i produkty rolnicze;
ułatwienie przedsiębiorstwom usługowym prowadzenia działalności zarówno w UE,
jak i w USA;
równe szanse dla przedsiębiorców po obu stronach Atlantyku na udział w zamówieniach
publicznych (w ten sposób organy władz publicznych miałyby większy wybór, a pieniądze
podatników byłyby lepiej wykorzystane);
pomoc unijnym i amerykańskim organom regulacyjnym w ściślejszej współpracy ze sobą przy
określaniu nowych regulacji;
wzajemnego uznawania przepisów regulacyjnych, w przypadku gdy zapewniają one
równoważny poziom ochrony;
niedyskryminacyjny i swobodny dostęp do zasobów naturalnych;
dostęp do infrastruktury;
dostęp do odnawialnych źródeł energii;
ochrona pracowników i środowiska naturalnego;
umożliwienie społeczeństwu obywatelskiemu odgrywania bezpośredniej roli w zapewnianiu
właściwej realizacji porozumienia przez obie strony;
zapewnienie korzyści przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Fakty i mity, obawy i kontrowersje
Nie wszyscy jednak popierają działania prowadzące do zawarcia tej umowy. Porozumienie budzi
sporo kontrowersji, związanych m.in. z ewentualnym unieważnieniem, zniesieniem lub zmianami
przepisów prawa UE, zmianą unijnego prawa w zakresie GMO czy możliwości wprowadzenia „tylnymi
drzwiami” umowy ACTA.
Wszelkim obawom wychodzi na przeciw Komisja Europejska, obalając mity dotyczące porozumienia.
Komisja podkreśla, że:
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TTIP nie osłabi surowych standardów unijnych, chroniących ludzi i środowisko oraz tych
dotyczących bezpieczeństwa żywności. Standardy te zostaną w pełni utrzymane ponieważ nie
podlegają negocjacjom;
TTIP nie jest jedynie pretekstem do zniesienia unijnych regulacji dotyczących ceł, ponieważ
w wielu sektorach przemysłu UE są one wciąż wysokie, a przy dużej skali handlu pomiędzy UE
i USA nawet niskie cła mają znaczenie;
TTIP nie umożliwi potężnym amerykańskim przedsiębiorstwom swobodnego pozywania
rządów, lecz poprawi istniejący system rozstrzygania sporów między zagranicznymi
przedsiębiorstwami i rządami;
TTIP nie zmusi rządów do prywatyzacji sektora usług publicznych, ponieważ ta umowa,
podobnie jak wszystkie podobne umowy, pozostawia rządowi swobodę zarządzania usługami
publicznymi według własnego uznania;
TTIP pomoże eksporterom z UE i USA bez szkody dla krajów rozwijających się. Kraje te
również skorzystają na zawarciu porozumienia;
TTIP nie oznacza końca europejskich sektorów przemysłu twórczego, ponieważ zapewni
poszanowanie europejskiej odrębności i różnorodności w zakresie kultury;
TTIP nie obniży standardów dotyczących ochrony środowiska i praw pracowniczych.
Specjalny rozdział porozumienia ma promować zrównoważony rozwój;
TTIP jest negocjowany w sposób bardzo przejrzysty, więc duże przedsiębiorstwa nie rozdają
kart, a zwykli ludzie wiedzą, co jest przedmiotem dyskusji. Rządy i politycy mają kontrolę nad
działaniami negocjatorów i to do rządów i Parlamentu Europejskiego należy ostatnie słowo
w sprawie porozumienia.

Źródła:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_pl.htm;
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153509.pdf.
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Zadanie nr 3

TTIP w ośmiu krokach
Polecenie: Uporządkuj kolejne etapy związane z negocjacjami i zawarciem Transatlantyckiego
partnerstwa w zakresie handlu i inwestycji

Powołanie grupy roboczej ekspertów rządowych

I

II

Tzw. grupa robocza wysokiego szczebla UE-USA ds. zatrudnienia i wzrostu została
powołana w celu sprawdzenia, jakiego rodzaju umowę w sprawie handlu i inwestycji
można opracować między obiema potęgami gospodarczymi.

Powołanie zespołów negocjacyjnych, początek negocjacji
Zespoły składają się z przedstawicieli UE i USA do spraw handlu, a negocjacje,
rozpoczęte w roku 2013 odbywają się w tzw. rundach, co kilka tygodni.

Informowanie o przebiegu negocjacji

III

Komisja publikuje na bieżąco dokumenty dotyczące negocjacji. Są one dostępne dla
przedstawicieli rządów państw UE i członkom Parlamentu Europejskiego
oraz dla obywateli.

Liczne konsultacje i spotkania

IV

Negocjatorzy prowadzą konsultacje z rządami państw UE i Parlamentem Europejskim
oraz spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi, np. przedsiębiorcami i stowarzyszeniami.
Obywatele mogą też wyrażać swoje opinie na ten temat.

V

Po dojściu negocjatorów po obu stronach do porozumienia tekst ma zostać opublikowany
na stronie internetowej KE, a następnie przeanalizowany przez prawników
i przetłumaczony na 24 języki urzędowe UE.

VI

Sfinalizowany tekst TTIP zostaje przekazany rządom państw UE, Parlamentowi
Europejskiemu i opinii publicznej. Tekst zostanie przeanalizowany przez rządy państw UE
i Parlament Europejski, którzy będą mogli go zatwierdzić lub odrzucić.

Finalizacja tekstu TTIP

Przekazanie tekstu umowy

Decyzja rządów i Parlamentu Europejskiego

VII

VIII

Porozumienie może zostać przyjęte dzięki decyzji 28 rządów państw UE i większości
deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Ostateczna decyzja będzie posiadać
podwójną gwarancję demokratyczną.

Wejście umowy w życie
Wejście w życie porozumienia umożliwi realizację wszystkich celów zakładanych przez
negocjujące strony oraz weryfikację korzyści i obaw związanych z porozumieniem.
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„Unia Europejska to coś więcej niż tylko duży wspólny rynek.
To także Unia wspólnych wartości”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 7. Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
Jak Unia Europejska troszczy się o swoich obywateli?

Cele:





uczeń dowiaduje się, jakie prawa przysługują obywatelom Unii Europejskiej
uczeń wie, jak w praktyce stosować unijne prawa
uczeń zapoznaje się z zakresem stosowania Karty praw podstawowych
uczeń poznaje zapisy Karty praw podstawowych

Metody:
 zadania
 mini-wykład
 test
Pojęcia kluczowe:
 obywatelstwo Unii Europejskiej
 prawa obywateli UE
 Karta praw podstawowych
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Test na obywatela: rozwiązanie zadania
Nr 2 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej: podstawowe informacje
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Test na obywatela
Nr 2 – Co to za prawo?
Nr 3 – Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce
Nr 4 – Poznaj swoje prawa podstawowe
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Ja jako obywatel UE – test świadomości obywatelskiej
Powiedz uczniom, że Unia Europejska to nie tylko wspólny rynek towarów i usług, ale także wspólne
wartości, które przedstawione zostały w unijnych Traktatach oraz Karcie Praw Podstawowych. To
właśnie do nich nawiązuje temat dzisiejszych zajęć koncentrujący się na kolejnym priorytecie Komisji
Europejskiej działającej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, czyli na sprawiedliwości
i prawach podstawowych.
Każdy z uczniów powinien wiedzieć, że oprócz tego, że jest obywatelem Polski, posiada jeszcze drugie
obywatelstwo – europejskie. Z faktu tego wynika szereg praw i przywilejów, z których codziennie
korzystamy lub możemy korzystać. Dlatego właśnie warto dobrze znać zarówno te prawa, jak i ich
środki ochrony. Aby sprawdzić, czy uczniowie są świadomymi obywatelami zjednoczonej Europy
zaproponuj im rozwiązanie Zadania nr 1 – Test na obywatela. Gdy skończą, najpierw podaj im
prawidłowe odpowiedzi i poproś o przeliczenie punktów (jeden punkt za każdą poprawną
odpowiedź), a następnie przeczytaj im, jaki jest poziom znajomości ich praw. Poprawne odpowiedzi
do testu znajdziesz poniżej, natomiast klucz opisujący świadomość i wiedzę uczniów z zakresu praw
obywateli Unii Europejskiej, w Materiale pomocniczym nr 1 – Test na obywatela: rozwiązanie
zadania.
Poprawne odpowiedzi do Zadania nr 1 – Test na obywatela:
1. b)
6. b)

2. b)
7. a)

3. c)
8. a)

4. c)
9. a)

5. b)

2. Moje prawa
Teraz, kiedy uczniowie są już świadomi swojej wiedzy na temat ich praw jako unijnych obywateli –
oraz ewentualnych braków w tym zakresie – pora przejść do kolejnych zadań, które pozwolą im na
uporządkowanie i pogłębienie swojej wiedzy. Pomoże w tym Zadanie nr 2 – Co to za prawo? oraz
Zadanie nr 3 – Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce. Podczas rozwiązywania pierwszego
z nich uczniowie powinni przeczytać cztery opisy praw, jakie posiadamy w ramach europejskiego
obywatelstwa, a następnie do każdego z nich dopasować jeden z zaproponowanych tytułów (zwróć
uczniom uwagę na to, że jeden tytuł pozostanie niewykorzystany). Z kolei drugie zadanie
koncentrować będzie się na bardziej praktycznym wymiarze praw unijnych obywateli. Aby je
wykonać możesz podzielić klasą na kilka mniejszych grup, a następnie każdej z nich rozdaj kartę pracy
oraz hasła do rozsypanki – ich zadanie polegać będzie na dopasowaniu praw do praktycznych
przykładów ich zastosowania. Następnie wspólnie z młodzieżą sprawdź, jak poradzili sobie z oboma
zadaniami.
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3. Karta praw podstawowych
Powiedz uczniom, że jednym z najważniejszych dokumentów w zakresie przywilejów obywateli
zjednoczonej Europy jest Karta praw podstawowych. Określa ona podstawowe prawa, których
zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie muszą przestrzegać przy wdrażaniu unijnego prawa. Aby
przybliżyć uczniom, czym jest Karta oraz jaki jest jej zakres stosowania przeprowadź mini-wykład.
W tym celu skorzystaj z informacji zawartych w Materiale pomocniczym nr 2 – Karta praw
podstawowych Unii Europejskiej: podstawowe informacje.
Po zakończonym wykładzie powiedz uczniom, że zakres Karty praw podstawowych jest bardzo
szeroki, obejmuje ona prawa obywatelskie, polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne, a także
wprowadza kilka nowych praw, takich jak np. prawo do dobrej administracji. Karta składa się
z preambuły 54 artykułów, które podzielone zostały na siedem rozdziałów (sześć o charakterze
„merytorycznym” oraz jednego zawierającego „postanowienia ogólne dotyczące wykładni”). Aby
poznać bliżej jej zapisy poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 4 – Poznaj swoje prawa
podstawowe. Składa się ono z dwóch części: karty pracy zawierającej tabelę z podziałem na sześć
tytułów (rozdziałów) oraz wykazu praw, a polega na dopasowaniu poszczególnych praw do
odpowiednich tytułów (rozdziałów). Powyższe zadanie uczniowie mogą wykonać w grupach.
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Zadanie nr 1

Test na obywatela

1. Obywatel UE ma prawo do:
a) kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym państwie, którego jest obywatelem;
b) głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych;
c) głosowania we wszystkich wyborach odbywających się na terenie państwa członkowskiego, w którym przebywa.

2. Europejską inicjatywę obywatelską może złożyć:
a) grupa 500 000 unijnych obywateli przy poparciu co najmniej 10 eurodeputowanych;
b) grupa co najmniej siedmiu obywateli UE, którzy zamieszkują przynajmniej siedem krajów członkowskich;
c) grupa obywateli reprezentująca co najmniej 1% populacji ludności UE.

3. Jako obywatel UE masz prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej każdego z państw
członkowskich, jeśli:
a) przebywasz poza granicami swojego państwa i potrzebujesz pomocy;
b) przebywasz poza granicami swojego państwa, potrzebujesz pomocy, a najbliższa ambasada lub konsulat Twojego kraju
znajdują się dalej niż 100 km od Twojego miejsca pobytu;
c) przebywasz poza granicami swojego państwa, potrzebujesz pomocy, a Twój kraj nie ma przedstawicielstwa w danych
państwie.

4. Jako obywatel UE masz prawo do złożenia petycji do:
a) Rady Europejskiej;
b) Komisji Europejskiej;
c) Parlamentu Europejskiego.

5. Jako obywatel UE masz prawo do złożenia skargi do Komisji Europejskiej, jeśli:
a) władze Twojego kraju naruszają jakiekolwiek Twoje prawa;
b) władze Twojego kraju naruszają prawo unijne;
c) władze Twojego kraju naruszają przepisy Karty Praw Podstawowych.

6. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące:
a) naruszenia podstawowych praw obywatelskich i praw człowieka przez sądy państw członkowskich;
b) niewłaściwego administrowania w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE;
c) kierowane przez krajowych Rzeczników Praw Obywatelskich, jeśli dotyczą obywateli różnych państw UE.

7. Każda osoba, która doznała szkody w wyniku działania lub bezczynności Unii Europejskiej bądź jej
urzędników, może wnieść przeciwko nim skargę do:
a) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
b) Komisji Ochrony Praw Podstawowych Parlamentu Europejskiego;
c) Trybunału Ochrony Praw Człowieka w Strasburgu.

8. Ile osób musi poprzeć europejską inicjatywę obywatelską?
a) 1 milion;
b) 2 miliony;
c) 3 miliony.

9. Obywatel UE ma prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych w dowolnym
państwie członkowskim, jeśli:
a) mieszka w nim na stałe;
b) mieszka w nim na stałe przez okres co najmniej 5 lat;
c) mieszka w nim na stałe przez okres co najmniej 10 lat.
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Materiał pomocniczy nr 1

Test na obywatela: rozwiązanie zadania



10-8 pkt:

Gratulacje! Twoja świadomość praw, jakie przysługują Ci jako obywatelowi Unii Europejskiej jest na
niezwykle wysokim poziomie! Takie pojęcia jak europejska inicjatywa obywatelska czy petycja do
Parlamentu Europejskiego nie są Ci obce. Wiesz, czym zajmuje się Europejski Rzecznik Praw
Obywatelskich oraz kiedy skorzystać z pomocy innych unijnych organów. Nie tylko znasz swoje
prawa, ale także wiesz, jak je egzekwować, a w przypadku ich naruszenia – gdzie szukać wsparcia.
Dzięki temu możesz siebie nazywać świadomym Europejczykiem.


7-5 pkt:

Co prawda nie jesteś od początku do końca świadomy swoich praw, jednakże Twoja wiedza i tak jest
na niezłym poziomie. Może nie do końca znasz mechanizm europejskiej inicjatywy obywatelskiej,
jednak masz wiedzę na temat tego, co wynika z faktu bycia przez Ciebie obywatelem zjednoczonej
Europy, nie masz też zapewne problemów z identyfikowaniem się jako Europejczyk. Masz jeszcze
pewną pracę domową do odrobienia, jednakże i tak wielu spośród Twoich kolegów mogłoby się od
Ciebie sporo nauczyć.


4-0 pkt:

Wieści nie są najlepsze. Twoja świadomość praw obywatelskich nie jest na najwyższym poziomie.
Jeśli można Cię jakoś pocieszyć – niestety należysz do większości. Nie masz się jednak czym
przejmować, biorąc czynny udział w dzisiejszych zajęciach, dowiesz się, czym są prawa obywatelskie
w Unii Europejskiej i jak z nich korzystać. Zatem skup się i do pracy!
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Zadanie nr 2

Co to za prawo?

1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Dzięki temu prawu wszyscy obywatele Unii Europejskiej muszą być równo traktowani. Ta równość
odnosi się nie tylko do prawa – objęci są nią również na przykład w dostępie do pracy czy też już
w samym miejscu, w którym pracują. Najprościej rzecz ujmując – z żadnym obywatelem Unii
Europejskiej nie można się obchodzić gorzej, bez względu na jego wiek, płeć, kolor skóry, orientację
seksualną czy wyznanie.

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzięki temu prawu obywatele Unii Europejskiej mogą brać udział w procesie decyzyjnym UE. Mają
możliwość zgłoszenia projektu aktu prawnego, który dotyczy obszaru, według nich, niedostatecznie
regulowanego przez prawo wspólnotowe. Aby taki projekt był rozpatrywany w trybie prawodawczym
Unii Europejskiej, trzeba jednak zebrać aż milion podpisów przynajmniej w siedmiu krajach
członkowskich.

3.

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Dzięki niemu każdy dorosły obywatel Unii Europejskiej (w zależności od kraju przepisy mogą się
różnić) może brać czynny udział w wyborze swojego przedstawiciela w Europie. Również dzięki niemu
każdy (spełniając określone warunki, np. wieku), kto uzyska odpowiednie poparcie, może zasiadać
w najbardziej demokratycznym organie w całej Unii Europejskiej.

4.

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Dotyczy wszystkich obywateli Unii Europejskiej i pozwala im na swobodny wybór miejsca
zamieszkania oraz pracy w UE. Dzięki temu prawu bez względu na to, z jakiego kraju pochodzimy,
możemy podejmować pracę na takich samych zasadach w całej Unii, mamy też możliwość ściągnięcia
za sobą rodziny czy korzystania z tych samych ulg podatkowych oraz innych przywilejów jak
obywatele kraju, do którego przyjeżdżamy.

prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
zakaz dyskryminacji; swoboda przemieszczania się;
prawo do podejmowania Europejskiej inicjatywy obywatelskiej;
prawo zgłaszania petycji do Parlamentu Europejskiego
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Zadanie nr 3

Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce (karta pracy)

SWOBODA
PRZEMIESZCZANIA SIĘ

ZAKAZ DYSKRYMINACJI
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ,
POCHODZENIE, RELIGIĘ,
ETC.
PRAWO DO CZYNNEGO
I BIERNEGO PRAWA
WYBORCZEGO
W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM

ZGŁASZANIE PETYCJI
DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

KORZYSTANIE Z PRAWA
DO EUROPEJSKIEJ
INICJATYWY
OBYWATELSKIEJ
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Zadanie nr 3

Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce (hasła do rozsypanki)

Unikamy kolejek na przejściach granicznych

Możemy podejmować pracę w dowolnym kraju UE

Mamy prawo do leczenia na terenie całej Unii
Mamy prawo pracować w Niemczech,
na takich samych warunkach jak Niemcy
Kobiety nie mogą zarabiać mniej na tych samych stanowiskach

Mniejszości narodowe muszą mieć równy dostęp do edukacji

Mamy prawo głosować na dowolnego kandydata do PE

Każdy obywatel po 21. roku życia może startować w wyborach do PE

Każdy obywatel może złożyć petycję do PE

Możemy w imieniu firmy lub organizacji występować z petycją do PE
Mamy prawo do zgłoszenia projektu
Europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Możemy poprzeć każdy zarejestrowany projekt
Europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Mamy prawo do wyznawania dowolnej religii

76

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

Scenariusz 7

Priorytet 7. Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Materiał pomocniczy nr 2

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej: podstawowe informacje
Ogłoszenie i wejście w życie.
Karta praw podstawowych UE ogłoszona została przez unijne instytucje i państwa członkowskie 7 grudnia 2000
roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Nicei, jednakże do czasu jej wejścia w życie upłynęło niemal 9 lat.
Karta uzyskała moc prawną dopiero 1 grudnia 2009 roku, czyli wtedy, kiedy w życie wszedł Traktat z Lizbony.
Artykuł 6 ust. 1 Traktatu o UE stanowi obecnie, że „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie
praw podstawowych Unii Europejskiej (…), która ma taką samą moc prawną jak Traktaty”. W związku z tym
Karta stanowi akt prawa pierwotnego UE i jako taki akt służy za kryterium oceny ważności aktów prawa
wtórnego UE i przepisów krajowych. Instytucje i organy UE, a także państwa członkowskie, które stosują unijne
prawo, mają obowiązek zapewnić przestrzeganie zapisanych w Karcie praw podstawowych.
Zakres zastosowania.
Do przestrzegania postanowień Karty stosować muszą się instytucje i organy Unii Europejskiej, czyli np.
Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Europejska, a także wszystkie państwa członkowskie, ale
jedynie gdy działają w ramach unijnego prawa (stosują unijne prawo). Karta chroni prawa podstawowe
wszystkich obywateli zjednoczonej Europy, ale wiele praw przysługuje też osobom niebędącym obywatelami
UE. Prawa zawarte w Karcie odnoszą się przede wszystkim do osób fizycznych, ale znaleźć można w niej także
zapisy dotyczące osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Dochodzenie praw zawartych w Karcie.
Na zawarte w Karcie prawa powołać można się bezpośrednio przed organami i instytucjami UE, ale także przed
organami krajowymi, gdy stosują one prawo Unii (np. w ramach postępowania przed krajowym sądem).
Karta praw podstawowych a sprawa polska.
Mówiąc o Karcie warto pamiętać, że dokument ten wzbudził w Polsce (oraz w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) szereg kontrowersji, które znalazły swój wyraz w tzw. protokole polskobrytyjskim, który dołączony został do tego dokumentu. Zgodnie z zapisami protokołu dodatkowego:
„Art. 1. ust. 1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego
sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub
administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne
z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.
Art. 1 ust. 2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie
stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub
Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie
prawa w swoim prawie krajowym.
Art. 2. Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono
zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte
w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa”.
Jednakże, mimo że w Polsce i Zjednoczonym Królestwie przyjęto protokół w celu sprecyzowania stosowania
Karty, nie ogranicza on ani nie wyklucza jej wpływu na porządek prawny tych państw członkowskich.
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Zadanie nr 4

Poznaj swoje prawa podstawowe (karta pracy)
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Tytuł I
GODNOŚĆ

Tytuł II
WOLNOŚCI

Tytuł III
RÓWNOŚĆ

Tytuł IV
SOLIDARNOŚĆ

Tytuł V
PRAWA OBYWATELSKIE

Tytuł VI
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
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Zadanie nr 4

Poznaj swoje prawa podstawowe (wykaz praw)
„Nikt nie może być skazany na karę
„Każdy ma prawo do ochrony danych
śmierci ani poddany jej wykonaniu”
osobowych, które go dotyczą”
„Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń.
Wolność akademicka jest szanowana”
„Zapewnia się wysoki poziom ochrony
„Rodzina korzysta z ochrony prawnej,
konsumentów w politykach Unii”
ekonomicznej i społecznej”
„Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości
muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”
„Każdego oskarżonego uważa się za
„Każdy obywatel Unii (…) ma prawo
niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie
dostępu do dokumentów instytucji,
stwierdzona zgodnie z prawem”
organów i jednostek organizacyjnych Unii”
„Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania
swobodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu”
„Każde dziecko ma prawo do
„Każdy ma prawo do bezstronnego
utrzymywania stałego, osobistego związku
i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej
i bezpośredniego kontaktu z obojgiem
sprawy w rozsądnym terminie przez
rodziców, chyba że jest to sprzeczne
instytucje, organy i jednostki
z jego interesami”
organizacyjne Unii”
„Kary nie mogą być nieproporcjonalnie surowe w stosunku do
czynu zabronionego pod groźbą kary”
„Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnego
„Każdy ma prawo do nauki i dostępu do
pośrednictwa pracy”
kształcenia zawodowego i ustawicznego”
„Własność intelektualna podlega ochronie”
„Handel ludźmi jest zakazany”
„Szanuje się wolność i pluralizm mediów”
„Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku
nieuzasadnionego zwolnienia z pracy (…)”
„Należy zapewnić równość kobiet
„Każdy ma prawo domagania się od Unii
i mężczyzn we wszystkich dziedzinach,
naprawienia (…) szkody wyrządzonej przez
w tym w zakresie zatrudnienia, pracy
instytucje lub ich pracowników przy
i wynagrodzenia”
wykonywaniu ich funkcji”
„(…) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich”
„Unia uznaje i szanuje prawo osób
„Każdy może zwrócić się pisemnie
w podeszłym wieku do godnego
do instytucji Unii w jednym z języków
i niezależnego życia oraz do uczestniczenia
Traktatów i musi otrzymać odpowiedź
w życiu społecznym i kulturalnym”
w tym samym języku”
„Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej
i prawo do korzystania z leczenia (…)”
„Nikt nie może być zmuszony
„Partie polityczne na poziomie Unii
do świadczenia pracy przymusowej
przyczyniają się do wyrażania woli
lub obowiązkowej”
politycznej jej obywateli”
„Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych
do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność,
integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu
społeczności”
„Każdemu oskarżonemu gwarantuje się
„Uznaje się prawo do odmowy działania
poszanowanie prawa do obrony”
sprzecznego z własnym sumieniem (…)”
„Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad
Konwencji genewskiej (…) oraz zgodnie (…) Traktatami”
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Priorytet 8. Imigracja

„Europa musi lepiej zarządzać migracją we wszystkich jej aspektach.
Jest to przede wszystkim obowiązek humanitarny”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 8. Imigracja:
Jak sprostać wyzwaniu nielegalnych imigrantów?

Cele:





uczeń poznaje podstawowe definicje z zakresu migracji
uczeń wie, jak wygląda procedura ubiegania się o ochronę międzynarodową
uczeń zapoznaje się z sytuacją ludności w wybranych państwach
uczeń dowiaduje się, jaki działania podejmuje UE w związku z kryzysem migracyjny

Metody:
 zadania
 mini-wykład
 analiza badań statystycznych
Pojęcia kluczowe:
 migracja, uchodźca, azyl
 Europejski system azylowy
 Europejski program w zakresie migracji
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Europejski system azylowy
Nr 2 – Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego
Nr 3 – Badanie Eurobarometru
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Zdefiniować problem
Nr 2 – Zawiłości prawne
Nr 3 – Poznajmy się bliżej
Nr 4 – Zdaniem Europejczyków
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Zdefiniować problem
Powiedz uczniom, że podczas dzisiejszej lekcji zajmiecie się jednym z największych obecnie wyzwań
stojących przed zjednoczoną Europą, a także kolejnym priorytetem Komisji Europejskiej działającej
pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, czyli migracją.
Na początku zajęć spróbujecie wspólnie rozwikłać pewien chaos terminologiczny panujący w tym
zakresie w obiegowych opiniach, codziennych rozmowach, a czasem także relacjach w mediach. Aby
to zrobić zaproponuj uczniom wykonanie Zadania nr 1 – Zdefiniować problem. Składa się ono
z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na pojęciu migracji i różnych jej rodzajach, w tej części praca
uczniów polegać będzie na dopasowaniu definicji do pojęć. W tym celu podziel klasę na kilka 4-5
osobowych grup, a każdej z nich rozdaj zarówno wykresy z pustymi miejscami, jak i definicje. Poproś
uczniów o zapoznanie się z nimi i odpowiednie dopasowanie – następnie wspólnie sprawdźcie, czy
wszystko zostało poprawnie rozwiązane. Druga część Zadania nr 1 – Zdefiniować problem polegać
będzie na połączeniu w pary pojęcia i definicji. Tą część zadania uczniowie także wykonać mogą
w utworzonych poprzednio grupach, a jego rozwiązanie pomoże w zrozumieniu zadań, które będą
musieli wykonać w dalszej części zajęć. Po skończonej pracy ponownie wspólnie sprawdźcie
poprawność otrzymanych rezultatów.

2. Zawiłości prawne
Powiedz uczniom, że uzyskanie ochrony międzynarodowej przez cudzoziemca przebywającego na
terenie Unii Europejskiej to długi i skomplikowany proces. Aby ujednolicić go we wszystkich
państwach zjednoczonej Europy od 1999 roku trwają prace nad wdrożeniem wspólnego systemu
azylowego. Aby zapoznać uczniów z podstawowymi zasadami tego systemu przeprowadź miniwykład, w tym celu wykorzystaj tekst zamieszczony w Materiale pomocniczym nr 1 – Europejski
system azylowy.
Po zakończeniu wykładu poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 2 – Zawiłości prawne, które
pozwoli im poznać kolejne etapy postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.
W tym celu ponownie podziel klasę na grupy, najlepiej aby było to pięć kilkuosobowych grup. Każdej
z nich rozdaj wycięte prostokąty zawierające etapy procedury i poproś o ułożenie ich w odpowiedniej
kolejności. Po skończonej pracy wspólnie sprawdźcie, czy rozwiązanie jest poprawne, a następnie
poproś przedstawiciela każdej z grup o umówienie – własnymi słowami – jednego, wskazanego
etapu.
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3. Poznajmy się bliżej
Uświadom uczniom, że każdego dnia do granic UE docierają kolejne grupy uchodźców. Uciekają przed
wojną, prześladowaniami i biedą. W poszukiwaniu szansy na przeżycie i nadziei na lepsze życie
pozostawiają swoje domy, rodziny i dobytek. Niejednokrotnie narażają się na śmierć lub giną.
Niestety wiele osób, w tym czołowi politycy czy media, bardzo krytycznie podchodzą do kwestii
pomocy uchodźcom. Złe zdanie o wsparciu kierowanym w stronę tych osób ma także spora część
społeczeństwa. Jednakże, aby móc świadomie wyrażać swoją opinię w tym temacie, warto
dowiedzieć się, z jakich krajów najczęściej przybywają migranci oraz dlaczego decydują się na
opuszczenie swoich ojczyzn. Pomoże w tym Zadanie nr 3 – Poznajmy się bliżej. Uczniowie znajdą tam
wykres przedstawiający liczbę osób po raz pierwszy ubiegających się o ochronę międzynarodową
w latach 2014 oraz 2015, z podziałem na kraje pochodzenia, oraz skrócone opisy sytuacji politycznej
i ludności w czterech z nich. Poproś uczniów, aby najpierw zapoznali się z wykresem i opisami,
a następnie zdecydowali, który z nich dotyczy: Syrii, Afganistanu, Iraku oraz Erytrei.
4. Europejski program w zakresie migracji
Uświadom uczniom, że podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu migracyjnego w Unii
Europejskiej to nie tylko ogromne wyzwanie, ale także konieczność. Dobitnie świadczą o tym liczby
określające ilu uchodźców poniosło śmierć na morzu w wyniku podjętej przez nich desperackiej próby
nielegalnego przedostania się do krajów Europy. W roku 2014 zanotowano 3279 ofiar, w roku 2015
3770, a w okresie od 1 stycznia do 18 maja – 1359. Od momentu kiedy na terytorium UE
obserwowany jest znaczny wzrost liczby nielegalnych migracji Unia Europejska nie tylko intensywnie
pracuje nad pełnym wdrożeniem zasad wspólnego systemu azylowego, ale także podejmuje szereg
innych działań, które łącznie składają się na przyjęty w maju 2015 roku europejski program w zakresie
migracji stanowiący odpowiedź na zaistniałą sytuację kryzysową. W tej części zajęć zapoznaj uczniów
z jego podstawowymi założeniami. Wykorzystaj w tym celu Materiał pomocniczy nr 2 – Działania
Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego.
5. Sprostać wyzwaniom
Powiedz uczniom, że problem nielegalnej migracji niestety nie jest jedynym wyzwaniem, jakiemu
obecnie musi sprostać Unia Europejska, dlatego też na zakończenie dzisiejszych zajęć porozmawiacie
na temat tego, z jakimi innymi problemami na co dzień zmaga się zjednoczona Europa i jej
poszczególne państwa członkowskie. W tym celu rozdaj uczniom Zadanie nr 4 – Zdaniem
Europejczyków. Przedstawia ono wykres stworzony na podstawie tzw. standardowych badań
Eurobarometru z listopada 2015 roku w porównaniu z danymi z lipca 2015 roku. W powyższym
badaniu obywatele Unii Europejskiej odpowiadali na pytanie, jaki ich zdaniem jest największy
problem na szczeblu unijnym. Aby rozwiązać zadanie uczniowie powinni do każdej linii wykresu
dopasować odpowiednie zagadnienie / problem – znajdą je w ramce na dole strony. Po zakończeniu
pracy wspólnie sprawdźcie, czy zadanie zostało poprawnie rozwiązane, a następnie zainicjuj dyskusję
na temat wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Poprawne rozwiązanie Zadania nr 4 oraz
pytania pomocnicze do dyskusji znajdziesz w Materiale pomocniczym nr 3 – Badanie
Eurobarometru.
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Zadanie nr 1

Imigracja

kryterium czasu

kryterium przyczyn

Zdefiniować problem – część 1: migracja (wykresy) *

Migracja

kryterium organizacji

- podstawowa forma mobilności
przestrzennej ludności
oznaczająca przemieszczenia
terytorialne związane ze
względnie trwałą zmianą
miejsca zamieszkania

kryterium odległości

Emigracja

Źródło:* encyklopedia.pwn.pl
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Scenariusz 8

Priorytet 8. Imigracja

Zdefiniować problem – część 1: migracja (definicje)

Żywiołowe lub
planowe

Rodzinne

(np. repatriacje)

Wewnętrzne –
w obrębie danego
państwa
(wewnątrzregionalne lub
międzyregionalne)

Wahadłowe –
codzienne dojazdy z
miejsca zamieszkania do
miejsca pracy lub nauki

Narodowościowe

Stałe –

Czy wiesz, że specyficzną formą
migracji są migracje pozorne
spowodowane zmianami
administracyjnymi jednostek
osiedleńczych (np. włączeniem
wsi do obszaru miasta)?

trwała zmiana miejsca
zamieszkania

Dobrowolne lub
przymusowe
(przesiedlenia,
wysiedlenia, deportacje)

Legalne lub
nielegalne

Zarobkowe

Turystyczne

Imigracja –
Rekreacyjne

napływ ludności na dane
terytorium

Religijne

Emigracja –

Czasowe –

Zewnętrzne –

sezonowa lub okresowa
zmiana miejsca
zamieszkania

poza granice państwa
(kontynentalne,
międzykontynentalne)

odpływ ludności z danego
terytorium

Czy wiesz, że miary zjawiska
migracji to migracja brutto
(suma imigracji i emigracji)
oraz migracja netto (różnica
między napływem a odpływem
ludności)?
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Zdefiniować problem – część 2 *

Azyl

Azylant

Genewski
dokument
podróży

Karta pobytu

Konwencja
Genewska

Kraj pierwszego
azylu

Kraj pochodzenia

Migrant
ekonomiczny

Nonrefoulement

System dubliński

Cudzoziemiec, dla którego motywację migracji jest chęć polepszenia
swojego statusu ekonomicznego poprzez pracę lub działalność
gospodarczą poza krajem pochodzenia. Państwo goszczące nie
ponosi wtedy kosztów pobytu cudzoziemca na swoim terytorium.

Dokument przewidziany w Konwencji Genewskiej wydawany
cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy. Okres ważności
tego dokumentu wynosi 2 lata. Zastępuje paszport kraju
pochodzenia.

Europejski system określenia odpowiedzialności za rozpatrzenie
wniosku o ochronę międzynarodową.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie
28 lipca 1951 roku.

Państwo, dokąd uchodźca udał się bezpośrednio po opuszczeniu
kraju pochodzenia i uzyskał tam ochronę.

Państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a jeśli
obywatelstwa nie da się ustalić lub osoba nie posiada żadnego
obywatelstwa – państwo, w którym stale zamieszkuje.

Polski dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas
jego pobytu na terytorium RP oraz uprawnia do przekraczania
granicy bez konieczności uzyskania wizy. Kartę pobyt wydaje się
cudzoziemcom, którzy mają w Polsce zezwolenie na pobyt oraz
uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą.

Potocznie osoba posiadająca status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, albo też starająca się o nie.

W Polsce – krajowa forma ochrony udzielana cudzoziemcom
w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia im ochrony oraz
gdy przemawia za tym ważny interes RP. [Uwaga – nie mylić
z ochroną międzynarodową (statusem uchodźcy) i ochroną
uzupełniającą]. W terminologii europejskiej – synonim słów „status
uchodźcy”. Również w potocznej polszczyźnie najczęściej stosowany
zamiennie.

Zasada nie wydalania cudzoziemców do krajów gdzie może im grozić
naruszenie podstawowych praw człowieka. W praktyce najczęściej
stosowana jako zasada nie wydalania do czasu rozstrzygnięcia
wniosku o udzielanie ochrony międzynarodowej.
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Migracja
nieregularna
(nielegalna)

Ochrona
międzynarodowa

Ochrona
uzupełniająca

Przesiedlenie

Relokacja

Priorytet 8. Imigracja

Międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które na skutek
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia
z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub
przynależności do określonej grupy społecznej nie mogą lub nie chcą
korzystać z ochrony tego kraju.

Międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, którym
odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przypadku
powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażeni na ryzyko
doznania poważnej krzywdy poprzez: orzeczenie kary śmierci lub
egzekucję; tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie; poważne
i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające
z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej
w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu
zbrojnego.

Migracja z naruszeniem obowiązującego prawa (bez wiz, bez
dokumentów podróży lub jakichkolwiek dokumentów, poza
przejściami granicznymi, w wyniku przestępstw przemytu ludzi lub
handlu ludźmi).

Osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do
określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie
może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego
państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na
skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego
stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw
powrócić do tego państwa. Potocznie osoba, która jest objęta
ochroną międzynarodową lub ubiega się o objęcie tą ochroną.

Status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca; obie formy ochrony są
w UE rozpatrywane w ramach jednej procedury.

Status uchodźcy

Uchodźca

Wiza

To wybór/selekcja oraz transfer/transport uchodźców z pierwszego
państwa azylu do państwa, które wyraziło zgodę na ich przyjęcie.

Transfer uchodźców z jednego państwa członkowskiego UE do
innego. Jest to wewnątrzunijny proces, w którym jedno z państw
członkowskich pomaga innemu w poradzeniu sobie z presją
przyjęcia stosunkowo dużej liczby uchodźców poprzez zgodę na
przyjęcie ich określonej liczby.

Zezwolenie wydane cudzoziemcowi, które uprawnia go do wjazdu
na terytorium RP lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu
przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach
w nim określonych.

* źródło: www.udsc.gov.pl
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Materiał pomocniczy nr 1

Europejski system azylowy

Azyl jest międzynarodową formą ochrony, która dotyczy osób opuszczających swoje ojczyzny
z powodu grożących im tam prześladowań. Liczba takich osób przybywających na terytorium Unii
Europejskiej stale rośnie. W roku 2013 złożonych zostało łącznie 435 tysięcy wniosków o azyl
(co stanowiło 44% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego), w roku 2014 próśb o azyl było już
626 tysięcy, a w roku 2015 – już ponad milion 280 tysięcy. W okresie od stycznia do kwietnia 2016
roku migranci złożyli 364 445 wniosków o azyl. Oczywiście nie wszystkie państwa członkowskie
otrzymują taką samą liczbą wniosków o azyl – 90% takich dokumentów składanych jest jedynie w 10
unijnych krajach, najwięcej w Niemczech, Francji, Włoszech i Szwecji. W tym kontekście warto
pamiętać o tym, iż obowiązek pomocy uchodźcom zapisany został w Traktacie o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a ponadto wynika on z prawa
międzynarodowego – konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców.
Wspólny europejski system azylowy ma na celu zharmonizowanie krajowych procedur tak, aby
zagwarantować wszystkim osobom potrzebującym pomocy takie same możliwości uzyskania
międzynarodowej ochrony w całej Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem na tej drodze było
ujednolicenie kryteriów pozwalających na uznania danej osoby za uchodźcę (otrzymanie statutu
uchodźcy jest konieczne do przyznania azylu). Za uchodźcę uznano więc takiego obywatela kraju
spoza UE lub bezpaństwowca, który przebywa poza krajem pochodzenia i nie chce lub nie może tam
powrócić z powodu uzasadnionych obaw przed prześladowaniami ze względu na rasę, religię,
narodowość, opinie polityczne lub przynależność do konkretnej grupy społecznej.
Ponadto europejski system azylowy pozwolić ma na jednoznaczne określenie, które państwo
odpowiada za rozpatrzenie wniosku o azyl – co przeciwdziałać ma tzw. turystyce azylowej.
Odpowiedzialność tą ustanawia się na podstawie przepisów tzw. rozporządzenia Dublin III. Jeśli nie
ciąży ona na kraju, w którym złożony został wniosek, wydawana jest decyzja o przekazaniu
cudzoziemca do państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie jego prośby o udzielenie ochrony
międzynarodowej. Cudzoziemiec podlegający przekazaniu może być doprowadzony do granicy albo
do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje przekazania.
Europejski system azylowy dąży także do zapewnienia osobom oczekującym na decyzję godnego
standardu życia (porównywalnego w poszczególnych krajach), co także ograniczyć ma zjawisko
podróżowania po różnych państwach w celu poszukiwania lepszych warunków ochrony. Potencjalny
azylant powinien mieć więc zapewnione zakwaterowanie, ubrania, żywność i pieniądze na drobne
wydatki. Dzieciom należy umożliwić naukę, a wszystkim uchodźcom dostęp do opieki lekarskiej
i wsparcia psychologicznego. Osoby ubiegające się o azyl mają też prawo do połączenia rodziny
i szkolenia zawodowego oraz, na pewnych warunkach, dostęp do rynku pracy. Zgodnie
z postanowieniami wspólnego systemu osoba, której odmówiono azylu powinna być uprawniona do
złożenia odwołania od tej decyzji.
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W Polsce procedura ubiegania się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą) jest zgodna z zasadami europejskiego systemu azylowego i przebiega w oparciu
o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z jej zapisami o ochronę międzynarodową mogą ubierać się osoby, które spełniają warunki
do nadania statusu uchodźcy lub nie spełniają tych warunków, ale kwalifikują się do uzyskania
ochrony uzupełniającej.
Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych
lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego
kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.
Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia
może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez orzeczenie kary śmierci lub
wykonanie egzekucji, a także tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie oraz
poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego
stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego
konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju
pochodzenia.
Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej rozstrzyga w pierwszej instancji Szef Urzędu do
Spraw Cudzoziemców. Odwołania rozpatruje Rada do Spraw Uchodźców.
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Zadanie nr 2

Zawiłości prawne

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej następuje za pośrednictwem właściwego organu Straży
Granicznej (np. podczas przekraczania granicy). Podczas składania wniosku należy okazać wszystkie posiadane
dokumenty (w tym dokumenty tożsamości i podróży) oraz wszystkie posiadane dowody, które mogą potwierdzać
sytuację danej osoby. Złożeniu wniosku towarzyszą dodatkowe procedury takie jak: fotografowanie (obowiązkowe),
pobieranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku życia), badania lekarskie i zabiegi sanitarne,
szczegółowe sprawdzenie osoby (tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa porządku) oraz
indywidualna rozmowa dotycząca okoliczności wskazujących, które państwo będzie odpowiedzialne za rozpatrzenie
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Wniosek sprawdzany jest pod kątem kompletności zawartych w nim danych (dokument, który nie zawiera imienia i
nazwiska wnioskodawcy lub określenia kraju pochodzenia i braków tych nie można było usunąć zostanie pozostawiony
bez rozpoznania) oraz odpowiedzialności Polski za jego rozpatrzenie (na podstawie tzw. rozporządzenia Dublin III). Jeżeli
na Polsce odpowiedzialność taka nie ciąży wydawana jest decyzja o przekazaniu osoby do państwa odpowiedzialnego za
rozpatrzenie jej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz o umorzeniu postępowania prowadzonego w
Polsce.

Jeżeli odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku leży po stronie polskiej, badana jest dopuszczalność wniosku. Wniosek
jest niedopuszczalny i wydana zostanie decyzja o uznaniu go za taki, gdy: inne państwo członkowskie udzieliło już
wnioskodawcy ochrony międzynarodowej, państwo niebędące państwem członkowskim jest uważane za kraj pierwszego
azylu w odniesieniu do wnioskodawcy, jest kolejnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej i nie zaistniały
ani nie zostały przedstawione przez wnioskodawcę nowe dowody ani okoliczności faktyczne lub prawne, znacząco
zwiększające prawdopodobieństwo udzielenia ochrony międzynarodowej lub małżonek, który uprzednio wyraził zgodę
na złożenie wniosku przez wnioskodawcę w jego imieniu, złożył odrębny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
i nie zachodzą okoliczności faktyczne dotyczące tego małżonka, uzasadniające złożenie odrębnego wniosku.

Kolejnym etapem postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jest przesłuchanie wnioskodawcy.
Przesłuchanie ma na celu wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również złożenie dodatkowych
wyjaśnień dotyczących niespójności lub sprzeczności w oświadczeniach wnioskodawcy. Po przesłuchaniu cudzoziemiec
otrzymuje kopię protokołu przesłuchania. Wnioskodawca nie zostanie przesłuchany, jeżeli: wydanie decyzji o nadaniu
statusu uchodźcy jest możliwe na podstawie zebranego materiału dowodowego lub stan zdrowia wnioskodawcy lub
względy psychologiczne uniemożliwiają go przesłuchanie w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Decyzja w postępowaniu uchodźczym jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (termin ten może
zostać przedłużony do 15 miesięcy). Zawiera tłumaczenie na język zrozumiały dla danej osoby podstawy prawnej decyzji,
rozstrzygnięcia i pouczenia. Jeżeli cudzoziemcowi został nadany status uchodźcy lub udzielona ochrona uzupełniająca
oznacza to, że uzyskał on prawo pobytu w Polsce. Zasadą jest, że ww. tytuły pobytowe są bezterminowe. Termin wiąże
się natomiast z okresem ważności wydawanych dokumentów. Uznanemu uchodźcy wydawana jest karta pobytu ważna
przez 3 lata oraz genewski dokument podróży, którego okres ważności wynosi 2 lata. Osoba posiadająca ochronę
uzupełniającą otrzymuje kartę pobytu ważną przez okres 2 lat. W przypadku decyzji odmownej każda osoba ma prawo
złożyć odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców.

90

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

Scenariusz 8

Priorytet 8. Imigracja
Zadanie nr 3

Poznajmy się bliżej

400
350
300
250
200
150
100

50
Syria
Afganistan
Irak
Kosowo
Albania
Pakistan
Erytrea
Nigeria
Iran
Nieznane
Ukraina
Somalia
Serbia
Bezpaństwowcy
Rosja
Bangladesz
Gambia
Sudan
Macedonia
Senegal
Mali
Algieria
Gruzja
Bośnia i Hercegowina
Kongo
Chiny
Wybrzeże Kości Słoniowej
Gana
Gwinea
Etiopia
Inne spoza UE

0

2015
2014

Źródło: ec.europa.eu/eurostat

Opisy wybranych państw – krajów pochodzenia uchodźców

Państwo nr 1: ……………………………………………………………
Jest to arabskie państwo położone na Bliskim Wschodzie, które graniczy
z Turcją, Irakiem, Jordanią, Libanem i Izraelem. Stolicą tego kraju jest
Damaszek, a jego językiem urzędowym język arabski. Flaga składa się
z trzech poziomych pasów (czerwony, biały, czarny) oraz dwóch
zielonych gwiazd umieszczonych na środkowym, białym pasie.
Zdecydowanie największą grupę etniczną w tym państwie stanowią
Arabowie, poza nimi obszar kraju zamieszkują Kurdowie, Ormianie i inni. Przeważająca część ludności (92,8%)
wyznaje islam w kilku jego odmianach (sunnici, alawici, druzowie, imamici oraz ismailici), ponadto 5,2% osób
to chrześcijanie (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm). Powierzchnia tego państwa to 185 180 km², a jego
gospodarka opiera się przede wszystkim na wydobyciu, przetwórstwie i eksporcie ropy naftowej, a także gazu
ziemnego oraz na rolnictwie i koczowniczej hodowli.
15 marca 2011 roku w państwie tym wybuchło powstanie, które szybko przerodziło się w wojnę domową. Było
ono efektem trwających od stycznia protestów i odbywających się w różnych miastach wielotysięcznych
demonstracji, które zostały krwawo stłumione przez syryjskie władze. W wyniku tych działań zginęły setki
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cywilów, a demonstrantom odcięto dostęp do wody i elektryczności oraz skonfiskowano mienie i żywność.
Wojna domowa toczy się pomiędzy siłami wiernymi prezydentowi Baszszarowi al-Asadowi a zbrojną opozycją.
Jej przyczyną są dziesięcioletnie autorytarne rządy Baszszara al-Asada, syna syryjskiego dyktatora Hafiza alAsada, który był u władzy przez 30 lat.
Sytuacja w tym kraju jest krytyczna i wciąż się pogarsza. 21 sierpnia 2013 roku miał miejsce bezprecedensowy
atak rakietowy z domniemanym wykorzystaniem broni chemicznej w kilku miastach na wschód od Damaszku.
Według raportu Departamentu Stanu USA w ataku zginęło 1429 osób, w tym 426 dzieci, co czyniło go
najbardziej krwawym atakiem podczas wojny domowej. Jednocześnie dżihadyści z terrorystycznej organizacji
Państwo Islamskie w kwietniu 2014 roku rozpoczęli ofensywę, która dwa miesiące później doprowadziła do
zajęcia części państwa i otworzenia kalifatu.
Przed wybuchem wojny państwo to liczyło 23 miliony mieszkańców. Według danych z września 2015 roku
ponad 4 mln uciekło poza granice kraju - większość do krajów sąsiednich: 1,8 mln do Turcji i 1,1 mln do Libanu.
Rząd Jordanii szacuje, że na terenie tego kraju przebywa już 1,4 mln syryjskich uchodźców. W obozach dla
uchodźców w krajach sąsiadujących ludzie żyją przeważnie w miasteczkach namiotowych i nędznych
tymczasowych kwaterach. Opieka lekarska jest fatalna, równie problematyczna jest oferta edukacyjna dla
dzieci a warunki te będą się jeszcze tylko pogarszały, bo ludzi przybywa coraz więcej. Uchodźcy nie mają
możliwości podjęcia legalnie pracy, wielu więc pracuje na czarno za głodowe stawki. To z kolei prowadzi do
dumpingu płacowego i napięć z miejscową ludnością.

Państwo nr 2: ……………………………………………………………
Jest to państwo położone w Azji Środkowej, które graniczy z Chinami,
Pakistanem, Iranem, Turkmenistanem, Uzbekistanem i Tadżykistanem.
Stolicą tego kraju jest Kabul, a jego flaga składa się z trzech pionowych
pasów (czarny, czerwony, zielony) oraz białego godła umieszczonego na
środkowym, czerwonym pasie. W państwie tym obowiązują dwa języki
urzędowe: język paszto (pasztuński, znany także jako afgański) oraz
język dari. Oba należą do grupy języków indoeuropejskich. W państwie tym występuje duża różnorodność
etniczna, odzwierciedlająca jego skomplikowaną historię i położenie. Największą grupę ludności stanowią
Pasztunowie (42,4%) i Tadżycy (25%), spotkać można także Hazarów, Uzbeków i innych. Religią państwową
jest islam (wyznaje go 99,75% osób, głównie w odmianie sunnickiej). Powierzchnia tego państwa to 652 230
km², a jego gospodarka – będąca jedną z najsłabiej rozwiniętych na świecie – opiera się przede wszystkim na
rolnictwie, przemyśle i usługach.
Od 1997 roku państwem tym rządzili Talibowie, którzy zapewniali ochronę i logistykę dla baz szkoleniowych
terrorystów z organizacji Al-Ka’ida. Po ataku na terytorium USA z 11 września 2001 roku (zaplanowanego
i koordynowanego z obszaru tego kraju) rozpoczęły się na tym terenie działania NATO, które doprowadzić
miały do rozbicia i rozbrojenia wojsk podległych rządowi talibów, ustanowienie kontroli nad krajem,
zainstalowanie tam demokratycznego rządu oraz zapewnienie warunków odbudowy kraju. 22 grudnia 2001
powołano rząd tymczasowy na czele z Hamidem Karzajem. 20 grudnia 2001 Rada Bezpieczeństwa ONZ
powołała do życia Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Celem ich było wymuszanie pokoju,
misja stabilizacyjna, eliminacja grup podejmujących walkę z nowymi władzami oraz wsparcie w odbudowie
kraju.
Odsunięci od władzy talibowie, ogłosili dżihad wobec aliantów i wypowiedzieli wojnę nowemu rządowi,
zainstalowanemu przez kraje zachodnie. Talibowie prowadzili nabór do swoich bojówek, rozbudowywali swoje
bazy w kraju, odtworzyli i zreorganizowali swoje siły zbrojne i rozpoczęli działania partyzanckie. Atakowali oni
głównie odizolowane górskie posterunki sił paramilitarnych oraz konwoje wojsk afgańskich, a także ISAF.
Popularną metodą walki stało się podkładanie improwizowanych min lądowych, przeprowadzano także ataki
rakietowe, a z czasem terrorystyczne zamachy samobójcze. W kolejnych latach na obszarze tego kraju
prowadzono operacje przeciwko partyzantom oraz dążono do odbudowy kraju. 18 czerwca 2013 siły ISAF
oddały siłom krajowym odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego państwa.
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Sytuacja ludności w tym kraju jest bardzo trudna. Wskaźniki umieralności niemowląt, dzieci poniżej piątego
roku życia i noworodków w Afganistanie są jednymi z najwyższych na świecie. 25% dzieci nie dożywa piątego
roku życia. Każdego dnia 50 kobiet umiera w wyniku powikłań ciążowych. Ponad połowa dzieci cierpi na
kalectwo. Każdego roku tysiące afgańskich umiera na choroby łatwo uleczalne w innych krajach. Około dwa
miliony dzieci nie uczęszcza do szkół. Ochrona ludności i poziom bezpieczeństwa są niskie. Przemoc wobec
kobiet i dziewcząt jest alarmująco powszechnym zjawiskiem. Problemem pozostają także miny, zwłaszcza
w rejonach, na których toczyły się walki. Największą barierę rozwojową stanowi analfabetyzm. Szacuje się, że
około 63% osób (w tym 79% dziewcząt i kobiet) nie umie czytać i pisać. Według raportu Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Uchodźców z 2014 roku największe skupiska uchodźców z tego kraju znajdują się w Pakistanie oraz
Iranie, mieszka w nich ok. 3,5 mln zarejestrowanych uciekinierów, a nielegalnych uchodźców jest co najmniej
półtora miliona więcej. Liczby te cały czas rosną.

Państwo nr 3: ……………………………………………………………
Jest to arabskie państwo położone na Bliskim Wschodzie, nad Zatoką
Perską, które graniczy z Iranem, Jordanią, Kuwejtem, Arabią Saudyjską,
Syrią i Turcją. Stolicą tego kraju jest Bagdad, a jego języki urzędowe to
język arabski i język kurdyjski. Flaga składa się z trzech poziomych
pasów (czerwony, biały, czarny) oraz arabskiego napisu „Allāhu Akbar'”
(Bóg jest największy) umieszczonego na środkowym, białym pasie.
Największe grupy etniczne w tym państwie to Arabowie (75%) oraz Kurdowie (15%), poza nimi obszar kraju
zamieszkują Asyryjczycy, Persowie i inni. Niemal cała ludność – 99% - wyznaje Islam (szyici i sunnici).
Powierzchnia tego państwa to 438 317 km², a jego gospodarka opiera się przede wszystkim na bogactwach
naturalnych, czyli ropie naftowej, gazie ziemnym, siarce, fosforytach i metalach kolorowych.
W roku 2003 kraj ten zaatakowany został przez międzynarodową koalicję kierowaną przez USA, której
głównym celem było obalenie Saddama Husajna. Powodem ataku było twierdzenie, że państwo posiada broń
chemiczną i biologiczną, a także wspiera terroryzm. Obalenie reżimu Husajna pogłębiło mocno skrywane
konflikty panujące pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi i religijnymi. Pojawiły się formacje polityczne
oraz stowarzyszenia o charakterze religijno-etnicznym, które w procesie zdobywania poparcia społecznego
i władzy stosowały naciski i terror. W kraju wybuchła antyamerykańska wojna partyzancka, która wkrótce
przerodziła się w walki pomiędzy grupami sunnickimi i szyickimi w łonie których także dochodziło do animozji.
W wyniku walki o władzę oraz licznych krwawych aktów terroru zginęło wiele tysięcy obywateli tego państwa
i ponad półtora tysiąca żołnierzy sił sprzymierzonych. W styczniu 2005 roku oraz w grudniu 2005 roku
przeprowadzono wybory parlamentarne, w których zwyciężyło ugrupowanie popierane przez szyitów, którzy
utworzyli rząd. W nowym państwie sunnici zostali zmarginalizowani politycznie oraz padli ofiarą represji.
Wybory parlamentarne w 2010 roku potwierdziły dominację szyitów, po raz kolejny doszło w nich do
wykluczenia ze startu wielu działaczy sunnickich. Po wycofaniu się sił amerykańskich w grudniu 2011 sytuacja
w kraju była bardzo niestabilna. Szyickie władze wydały nakaz aresztowania sunnickiego wiceprezydenta pod
zarzutem planowanych zamachów bombowych na szyicki rząd.
Wewnętrzne konflikty w tym państwie wykorzystali dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego, którzy w 2014 roku
opanowali szerokie obszary kraju. W wyniku tej ofensywy państwo rozpadło się na trzy części kontrolowane
przez sunnickich dżihadystów, Kurdów i szyickie władze centralne. Sukcesy dżihadystów w Iraku doprowadziły
do interwencji w kraju międzynarodowej koalicji przeciwników Państwa Islamskiego. Z niespełna 32 milionów
osób zamieszkających ten kraj 17 milionów odczuwa skutki konfliktów (zarówno wewnętrznych, jak
i spowodowanych ofensywą Państwa Islamskiego). To prawie 54 proc. populacji tego kraju. Zamachy
terrorystyczne są codziennością. W szczególnie trudnej sytuacji są asyryjscy chrześcijanie i Kurdowie (jazydzi),
niezwykle alarmujące są doniesienia o czystkach etnicznych.
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Państwo nr 4: ……………………………………………………………
Jest to państwo położone Afryce Wschodniej, nad Morzem Czerwonym,
które graniczy z Etiopią, Dżibuti i Sudanem. Stolicą tego kraju jest
Asmara, a jego języki urzędowe to język arabski i tigrinia. Flaga składa się
z trzech ułożonych poziomo prostokątów (zielony, czerwony, niebieski)
oraz złotego godła umieszczonego na środkowym, czerwonym trójkącie. W kraju tym spotkać można różne
grupy etniczne. Około 80% populacji stanowią Tigrajczycy i ludy Tigre. Pozostali mieszkańcy to ludy
afroazjatyckie. Większość ludności (63%) to chrześcijanie. Ponad 35% osób wyznaje islam, reszta zwykle różne
rodzaje religii plemiennych. Powierzchnia tego państwa to 121 320 km², a jego gospodarka opiera się przede
wszystkim na rolnictwie na własne potrzeby (80%). Cała gospodarka jest kontrolowana przez rząd.
Kraj ten ogłosił niepodległość w 1991 roku po wieloletniej wojnie z Etiopią. Dwa lata później przeprowadzono
referendum potwierdzające niezależność. W czerwcu 1993 roku odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał
Isajas Afewerki. Od tego czasu aż do dnia dzisiejszego pełni on funkcję głowy państwa i szefa rządu, kolejnych
wyborów nigdy nie przeprowadzono. Jedyną legalną partią polityczną w Erytrei jest nacjonalistyczny Ludowy
Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości. W roku 1997 uchwalono nową konstytucję, która jednak nigdy
nie weszła w życie.
Sytuacja ludności w tym kraju jest tragiczna. Tysiące osób jest przetrzymywanych w więzieniach, bez wyroku
i bez prawa do procesu sądowego, z przyczyn politycznych i religijnych. Na porządku dziennym są tortury i inne
nieludzkie, okrutne i upokarzające formy traktowania i karania ludzi. Wszyscy obywatele poniżej 50. roku życia
są zobowiązani do służby wojskowej lub pracy na potrzeby rządu. Jednocześnie odmawia się im wyjazdu
z kraju. W rezultacie tysiące Erytrejczyków próbują uciec z ojczyzny. Jeżeli zostaną złapani na granicy, mogą
być zastrzeleni. Ci, którym uda się wyjechać, są uznawani przez władze Erytrei za zdrajców. Muszą też oddawać
2 proc. swojego dochodu uzyskanego za granicą erytrejskim władzom, bo w innym przypadku ich rodziny,
które pozostały w kraju będą prześladowane. Najbardziej narażoną grupą są chrześcijanie. W czerwcu 2007
roku Rada Praw Człowieka ONZ powołała Komisję Śledczą do spraw Praw Człowieka, która wykazała, że
dochodzi tam do „notorycznego, powszechnego i rażącego naruszania praw człowieka”.
W roku 2009 w rankingu organizacji obrony wolności prasy „Reporterzy bez Granic” ten kraj został
sklasyfikowany na ostatnim 175. miejscu. Powodem tego było między innymi zamknięcie (w 2001 roku)
wszystkich prywatnych mediów i wprowadzenie szczegółowej cenzury. Za jej naruszenie mieszkańcy trafiają
do więzienia. Władze całkowicie kontrolują też Internet, a dostęp do sieci ma tylko 200 tys. mieszkańców
z 5 mln ludności kraju. W kraju tym panuje także straszna bieda. Ponad połowa jego mieszkańców żyje
w skrajnym ubóstwie. Turystyka zagraniczna praktycznie nie istnieje – 1 stycznia 2006 roku wprowadzono
zakaz wjazdu do kraju bez zgody Ministerstwa Turystyki.
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Materiał pomocniczy nr 1

Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego *
Kryzys migracyjny stworzył poważne wyzwanie dla europejskiej solidarności oraz systemu
funkcjonowania Unii Europejskiej jako organizacji. W samym 2015 r. do Unii Europejskiej przybyło
ponad milion imigrantów, co w sposób nagły zrodziło pilną potrzebę wypracowania rozwiązań
i mechanizmów, które pozwoliłyby na opanowanie kryzysowej sytuacji i zażegnanie jej negatywnych
skutków. Niezbędne stało się określenie długoterminowej strategii zapobiegania podobnym
sytuacjom w przyszłości. Okoliczności te doprowadziły do polaryzacji stanowisk państw członkowskich
Unii Europejskiej w warunkach burzliwej dyskusji na temat polityki, jaką powinna zastosować Europa
wobec kryzysu migracyjnego. Zabrakło porozumienia zarówno co do działań wobec osób już
przybyłych do Europy, jak i w sprawie perspektywicznego planu zażegnania kryzysu. Masowy napływ
imigrantów wywołał również zaniepokojenie opinii publicznej w państwach europejskich,
np. w Niemczech duża część społeczeństwa ma obawy przed zwiększeniem się przestępczości (82%),
atakami terrorystycznymi (74%) i napływem uchodźców (73%). Następuje wzrost popularności partii
o nastawieniu konserwatywnym czy mocno prawicowym. Napięcia oraz incydenty na tle rasowym,
religijnym i etnicznym są chętnie nagłaśniane przez media. Debata publiczna na temat polityki wobec
uchodźców jest w Europie bardzo intensywna i emocjonalna.

Unia Europejska dostrzegła pilną potrzebę reakcji na kryzys migracyjny. Kwestia migracji została
zdefiniowana jako jeden z dziesięciu priorytetów działalności Komisji Europejskiej przed objęciem
stanowiska jej przewodniczącego przez Jean-Claude’a Junckera w listopadzie 2014 r. Plan działań
został zaprezentowany w formie europejskiego programu w zakresie migracji 13 maja 2015 r. (…)
Realizacja programu została rozłożona na dwa etapy: wprowadzenie rozwiązań natychmiastowych,
umotywowane wypadkami zatonięć łodzi z imigrantami na Morzu Śródziemnym, oraz opracowanie
strategii długoterminowej.
Wśród działań natychmiastowych należy wymienić m.in.:


finansowe wsparcie programów „Tryton” i „Posejdon”, czyli misji patrolowania granic
morskich,



złożenie wniosków dotyczących wprowadzenia trwałego unijnego systemu przesiedleń osób
zidentyfikowanych jako „potrzebujące międzynarodowej ochrony” z państw spoza Unii
w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z masowym napływem imigrantów,



stworzenie ogólnoeuropejskiego programu relokacji migrantów z państw członkowskich
najbardziej obciążonych ich napływem (przede wszystkim z Grecji i Włoch) do innych państw
UE.
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Tworzenie programu działań długoterminowych oparto na czterech filarach:
1. ograniczeniu czynników sprzyjających nielegalnej migracji (czemu służyć ma m.in.
powołanie europejskich urzędników ds. migracji w kluczowych państwach trzecich),
2. poprawie zarządzania granicami (poprzez umocnienie roli i rozszerzenie możliwości działania
agencji Frontex),
3. budowie silnej, wspólnej, europejskiej polityki azylowej (m.in. dzięki zaostrzeniu przepisów
dotyczących bezpiecznego kraju pochodzenia oraz ewentualnej rewizji rozporządzenia Dublin
III z 2013 r.),
4. nowej polityce dotyczącej legalnej migracji (pozwalającej na utrzymanie atrakcyjności
Europy jako celu dla migracji ekonomicznej oraz korzyści płynących z niej dla państw
członkowskich).
Europejski program w zakresie migracji ma być realizowany poprzez konkretne działania, określone
w kolejnych pakietach implementacyjnych. Pierwszy z nich został zaprezentowany przez Komisję
Europejską dwa tygodnie po ogłoszeniu programu, 27 maja 2015 r. Zawierał on propozycje relokacji
40 tys. osób z Grecji i Włoch oraz przesiedlenia 20 tys. osób spoza UE, plan działań przeciwko
nielegalnym przemytnikom ludzi oraz postanowienie dotyczące potrojenia budżetu na rzecz
operacji ratowniczych na morzu. W pakiecie znalazły się również wskazówki w sprawie pobierania
odcisków palców w ramach procedury rejestracji imigrantów. Drugi pakiet implementacyjny,
przedstawiony 9 września 2015 r., obejmował obok propozycji relokacji kolejnych 120 tys. azylantów
z państw szczególnie dotkniętych ich masowym napływem i utworzenia stałego kryzysowego
mechanizmu relokacji, również kwestie związane z listą państw bezpiecznych, plan działań
dotyczących odsyłania imigrantów nieuprawnionych do otrzymania azylu oraz propozycję utworzenia
Funduszu Zaufania dla Afryki. Również we wrześniu rozpoczęto operację tworzenia tzw. hotspotów
na terenie Grecji oraz Włoch. Trzeci pakiet implementacyjny, dot. utworzenia Europejskiej Straży
Granic i Wybrzeża, która ma zastąpić agencję Frontex, został zaprezentowany 15 grudnia 2015 r.
Komisja Europejska podjęła również działania związane z zapewnieniem odpowiednich środków
finansowych na realizację zakładanych celów. Przedłożone poprawki do budżetu oznaczają
zwiększenie środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysem migracyjnym o 1,7 mld euro.
W związku z tym całkowite wydatki Unii w tym obszarze w latach 2015 i 2016 wyniosą blisko 10 mld
euro. Poprawki do budżetu zostały zatwierdzone w przyspieszonej procedurze zarówno przez
Parlament Europejski, jak i przez państwa członkowskie UE.
Kolejnym krokiem Unii Europejskiej było podjęcie działań wspólnych z państwami trzecimi,
również dotkniętymi kryzysem migracyjnym. 25 października 2015 r. odbyło się spotkanie
przywódców państw zachodniobałkańskich z przewodniczącym Junckerem, w wyniku którego
powstał 17-punktowy plan zarządzania przepływami imigrantów przez te państwa do UE, będący
odtąd przedmiotem regularnych konsultacji wszystkich zainteresowanych. W Europie dostrzeżono
również potencjał, jakim w zakresie pomocy w opanowaniu kryzysu dysponuje Turcja.
15 października 2015 r. został zatwierdzony plan wspólnych działań UE i Turcji, uruchomiony na
obustronnym szczycie 29 listopada 2015 r., na realizację którego przeznaczono z unijnego budżetu
3 mld euro. Pierwsze działania w ramach tej współpracy to wprowadzenie 8 stycznia 2016 r.
obowiązku wizowego dla Syryjczyków przybywających do Turcji z państw trzecich (co znacznie
obniżyło migracje do Turcji z Libanu i Jordanii) oraz decyzja o zapewnieniu dostępu do tureckiego
rynku pracy dla Syryjczyków objętych tymczasową ochroną.
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Niepokojący jest fakt, iż planowanie działań ukierunkowanych na zażegnanie kryzysu migracyjnego
u jego źródeł, czyli w państwach ogarniętych wojną lub zmagających się z innymi problemami
wewnętrznymi, wydaje się dotychczas odsunięte na dalszy plan. Kwestie te były przedmiotem
rozmów podczas szczytu przywódców państw członkowskich UE oraz państw afrykańskich
w Valletcie, który odbył się 12 listopada 2015 r., jednak przyjęta na tym spotkaniu lista konkretnych
działań ma być implementowana do końca 2016 r.
Koncepcje i decyzje Komisji Europejskiej wywołały spór na arenie unijnej. Państwa głosujące
przeciwko przyjęciu obowiązkowego systemu kwotowego (Republika Czeska, Rumunia, Słowacja
i Węgry) uznały decyzję o jego przyjęciu (w głosowaniu z 22 września 2015 r.) za „dyktat”
i sceptycznie odnoszą się do wdrażania postanowień z niej wynikających. Wśród państw
sprzeciwiających się wprowadzeniu stałego systemu relokacji znalazła się również Polska. W związku
z protestami Komisja Europejska zobowiązała się do opracowania programu powrotów osób
niekwalifikujących się do uzyskania azylu oraz do wzmożonej współpracy z Turcją, która miałaby
zatrzymać na swoim terytorium jak największą liczbę migrantów zmierzających do Unii
Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że Unia Europejska daleka jest od utworzenia monolitu
solidarności i jednomyślności swoich państw członkowskich i musi zmagać się ze sprzecznymi
tendencjami wewnętrznymi. Państwa sceptycznie nastawione do kwestii przyjmowania uchodźców
działają na własną rękę. Władze Węgier podjęły w czerwcu 2015 r. decyzję o budowie 175kilometrowego ogrodzenia na granicy z Serbią i Chorwacją, by chronić granicę przed napływem
migrantów przez terytorium Węgier do Austrii i Niemiec oraz o odmowie udzielania azylu osobom
przybywającym na Węgry z terytoriów państw bezpiecznych. Następnym krokiem ze strony Węgier
było zamknięcie granicy z Chorwacją. We wrześniu węgierski parlament przyjął poprawkę do ustawy
o azylu, zgodnie z którą przekroczenie granicy państwa bez pozwolenia stanowi naruszenie prawa
zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Ponadto prawo wjazdu na terytorium Węgier
otrzymać mogą jedynie te osoby, którym w wyniku postępowania uproszczonego przyznano status
uchodźcy. Premier Słowacji Robert Fico ogłosił we wrześniu 2015 r. decyzję o przywróceniu kontroli
granicznych. Również władze Czech zapowiedziały wzmożone kontrole na granicach z Austrią w celu
rozróżnienia imigrantów ekonomicznych i uchodźców. Na przywrócenie kontroli na swoich granicach
zdecydowały się również, ze względu na kryzysową sytuację, Niemcy oraz Austria.
Po kolegium komisarzy z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie kryzysu migracyjnego Komisja
Europejska opublikowała raport, którego przedmiotem było podsumowanie działań podjętych
przez Unię w sprawie kryzysu migracyjnego w 2015 r. oraz wyznaczenie priorytetów w tej kwestii
na rok 2016. Przedstawiając w maju 2015 r. europejski program w zakresie migracji, Unia Europejska
nakreśliła generalny plan oraz kierunek działań oraz wskazała środki na ich realizację. Krokiem
następnym musi być ich pełna implementacja i realizacja przyjętych założeń, przede wszystkim
poprzez:


tworzenie i rozwijanie hotspotów (wraz z odpowiednio funkcjonującym systemem rejestracji
przybywających migrantów oraz pobierania ich odcisków palców),



pełne uruchomienie i dalsze rozwijanie systemu relokacji (przy założeniu konsensusu ze
strony państw członkowskich),



nadanie pełnej operatywności mechanizmowi odsyłania osób nieuprawnionych do uzyskania
azylu w Europie,



zapewnienie możliwości ich ponownego przyjęcia przez państwa pochodzenia.
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Wśród planów Komisji Europejskiej na początek 2016 r. znalazło się: przywrócenie normalnego
funkcjonowania strefy Schengen (co jest równoznaczne ze zniesieniem kontroli granicznych przez
państwa, które tymczasowo je wznowiły), utworzenie Europejskiej Straży Granic i Wybrzeża oraz,
w dalszej perspektywie, rewizja systemu dublińskiego (opartego na rozporządzeniu Dublin III).
Wprowadzanie w życie ustaleń Komisji Europejskiej jest dotychczas powolne i mało efektywne.
Z pięciu hotspotów mających powstać na terenie Grecji, w pełni operatywny jest tylko jeden – na
wyspie Lesbos. Trzy kolejne – na wyspach Leros, Chios oraz Samos – mają zostać oddane do użytku
do końca marca 2016 r. We Włoszech z sześciu planowanych punktów działają obecnie dwa: na
wyspach Lampedusa i w Trapani; kolejne są w fazie przygotowań lub wymagają politycznych decyzji
władz włoskich. Sprawne hotspoty są niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania systemu
rejestracji oraz relokacji imigrantów. Widoczne postępy można odnotować w kwestii rejestracji –
w styczniu 2016 r. pobrano odciski palców od 78% (Grecja) i 87% (Włochy) przybyłych imigrantów
(dla porównania we wrześniu 2015 r. było to 8% dla Grecji i 36% dla Włoch). Pomimo pierwszych
relokacji z państw w największym stopniu dotkniętych masową imigracją, które miały miejsce
w październiku 2015 r., system właściwie nie zaczął działać do końca stycznia 2016 r. W raportach
z 10 lutego 2016 r. o postępach w implementacji powyższego programu podano dokładne liczby
przeniesionych imigrantów – na dzień publikacji raportu z Grecji relokowano jedynie 218, a z Włoch –
279 osób. Odnotowano także liczby przymusowych powrotów – z Grecji odesłano do państw
pochodzenia dotychczas 16 131 osób nieuprawnionych do ubiegania się o azyl, z Włoch – 14 000
osób. Są to nadal niewystarczające wyniki, biorąc pod uwagę łączną liczbę imigrantów przybyłych
w 2015 r. do obu państw: ponad 800 tys. do Grecji i ponad 160 tys. do Włoch. Również mechanizm
przesiedleń osób wymagających międzynarodowej ochrony spoza granic Unii przynosi jak na razie
małe efekty – 779 osób zostało przesiedlonych w jego ramach w 2015 r. (według założeń planowano
przenieść 5331 osób). Kolejnych 22 504 migrantów ma zostać przesiedlonych do państw
członkowskich UE do końca 2017 r.
Kryzys migracyjny wymaga przemyślanych, kompleksowych, ale jednocześnie szybkich
i zdecydowanych działań. Komisja Europejska, tworząc i realizując europejski program w zakresie
migracji, staje się wyznacznikiem i koordynatorem strategii całej Unii Europejskiej w kwestii
zarządzania kryzysem. Podmiotem realizującym tę strategię musi być Unia Europejska jako całość –
co wymaga jednomyślności i konsensusu wszystkich jej państw członkowskich, bez których poparcia
nie będzie to możliwe. Dotychczasowe dyskusje i spory na arenie europejskiej budzą duże
wątpliwości w kwestii zdolności sprostania tym wymaganiom przez europejską wspólnotę.

Tomasz Morozowski – absolwent Stosunków Międzynarodowych,
asystent w Instytucie Zachodnim.

* Źródło: https://pl.boell.org/pl (stan na 17.06.2016 r.)
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Zdaniem Europejczyków
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Zamiana klimatu, Przestępczość, Podatki, Środowisko, Imigracja, Bezrobocie, Emerytury i renty,
Znaczenie UE na świecie, Zaopatrzenie w energię elektryczną, Wzrost cen/inflacja/koszty życia,
Sytuacja gospodarcza, Terroryzm, Stan finansów publicznych państw UE
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Badanie Eurobarometru
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Pytania do dyskusji:
1. Czy zgadzacie się z hierarchią wyzwań przedstawioną na wykresie?
2. Czy któreś z wyzwań usytuowalibyście wyżej lub niżej? Dlaczego?
3. Czy dostrzegacie inne wyzwania stojące przed UE? Jakie i dlaczego?
4. Czy uważacie, że wyzwania stojące obecnie przed Polską są tożsame z wyzwaniami UE?
5. Czy uważacie, że osoby młodsze i starsze różnią się w swoich opiniach nt. problemów w UE?
6. Jakie działania waszym zdaniem mogłyby zostać podjęte, aby rozwiązać przedstawione
problemy?
7. Co jest największą trudnością w zakresie walki z nielegalną migracją?
8. Czy dostrzegacie jakieś korzyści wynikające z napływu emigrantów do Europy?
(np. w związku ze starzeniem się społeczeństwa, spadkiem liczby osób aktywnych zawodowo,
wzrostem zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz niechęcią
Europejczyków do wykonywania gorzej opłacanych prac, a także rozwojem społecznokulturalnym europejskiego społeczeństwa)
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„Chcę Europy, która jest w centrum wydarzeń, która jest liderem,
Europy, która wygrywa, chroni i jest wzorem dla innych”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 9. Pozycja UE na arenie międzynarodowej:
Jakie działania zewnętrzne podejmuje zjednoczona Europa?

Cele:




uczeń zna najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej
uczeń poznaje najbliższych partnerów UE
uczeń dowiaduje się, jaka jest pozycja UE na arenie międzynarodowej

Metody:
 zadania
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 polityka zagraniczna Unii Europejskiej
 stosunki międzynarodowe
 polityka kulturalna
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Europa na świecie: mini-wykład
Nr 2 – Kulturalna strategia
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – W poszukiwaniu dwudziestki
Nr 2 – Kulturalna rozsypanka
Nr 3 – Europejscy sąsiedzi Unii
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wśród najbogatszych
Na początek powiedz uczniom, że tematem lekcji będzie „Pozycja Unii Europejskiej na arenie
międzynarodowej”. Przedstaw uczniom najważniejsze dane dotyczące Unii Europejskiej,
uwzględniające jej międzynarodową pozycję. W tym celu wykorzystaj Materiał pomocniczy nr 1 –
Europa na świecie: mini-wykład.
2. Wśród najbogatszych
Przypomnij uczniom, że chociaż UE nie jest państwem, lecz organizacją międzynarodową, bierze
udział w różnych inicjatywach wraz z państwami. Przykładem jest wspomniana już grupa G20.
Przypomnij, że w skład tego międzynarodowego forum wchodzi oficjalnie dziewiętnaście
najbogatszych i najsilniejszych gospodarczo państw świata oraz właśnie UE i zapytaj uczniów, jakie ich
zdaniem państwa mogą wchodzić w skład tej grupy. Następnie poproś o rozwiązanie Zadania nr 1 –
W poszukiwaniu dwudziestki, czyli o znalezienie i wypisanie tych państw.
3. Potęga kultury
Następnie zastanówcie się, w jaki sposób Unia Europejska może realizować priorytet „Pozycja UE na
arenie międzynarodowej”. Skorzystaj z Materiału pomocniczego nr 2 – Kulturalna strategia
i opowiedz uczniom o znaczącej roli, jaką odgrywa europejska kultura. W przybliżeniu tej kultury
pomoże Zadanie nr 2 – Kulturalna rozsypanka. Celem uczniów będzie dopasowanie zdjęć dóbr
kultury oraz twórców związanych z kulturą i sztuką do określonych państw europejskich. Po
wykonaniu zadania postarajcie się wspólnie nazwać poszczególne budowle, dzieła sztuki oraz
postacie.

4. Wśród sąsiadów
Teraz powróćcie do kwestii relacji Unii Europejskiej z innymi państwami. Podkreśl, że tak, jak dla
każdego państwa kluczowe są relacje z sąsiadami, tak samo Unia Europejska w szczególny sposób
traktuje stosunki z najbliższymi państwami. Zaznacz, że niektóre z nich leżą w Europie, lecz nie należą
do Unii Europejskiej. W lepszym poznaniu kilku z nich pomoże Zadanie nr 3 – Europejscy sąsiedzi
Unii.
5. Podsumowanie
Na zakończenie wspólnie zastanówcie się nad tym, jak może wyglądać przyszłość Europy i Unii
Europejskiej, z uwzględnieniem pozycji UE na arenie międzynarodowej w najbliższych latach.
Zastanówcie się także nad skutecznością działań UE związanych z przeciwdziałaniem problemom
współczesnego świata i kryzysom w najbliższym sąsiedztwie Unii.
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Materiał pomocniczy nr 1

Europa na świecie: mini-wykład
Unia Europejska (UE) zajmuję powierzchnię ok. 4 436 tys. km2, co oznacza ok. 3% powierzchni lądów na Ziemi.
UE zamieszkuje ponad 508 milionów ludzi, czyli ok. 7% wszystkich mieszkańców Ziemi. Ponieważ te liczby
w skali całego świata mogą nie wydawać się imponujące warto dodać, że Unia Europejska wytwarza ponad 24%
światowego PKB, co daje jej miejsce w pierwszej trójce, obok Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Chińskiej
Republiki Ludowej. UE wykorzystuje swoją potęgę gospodarczą, pomagając innym. Unia i jej państwa
członkowskie to bowiem najwięksi donatorzy pomocy humanitarnej na świecie.
Można powiedzieć, że Unia Europejska jest obecna niemal na całym świecie. Choć jest związana głównie
z Europą, występuje łącznie na pięciu kontynentach:
 w Europie – zajmuje ok. 40% tego kontynentu; w skład UE wchodzi 27 z około 50 państw europejskich;
 w Azji – gdzie leży Cypr; południowa część wyspy (znajdująca się pod kontrolą Greków) od 2004 roku
należy do UE;
 w Afryce – za sprawą terytoriów należących do Francji (wyspa Reunion na Oceanie Indyjskim),
Hiszpanii (Ceuta i Meillia na północy oraz Wyspy Kanaryjskie w pobliżu zachodniego wybrzeża)
i Portugalii (Azory i Madera w pobliżu zachodniego wybrzeża);
 w Ameryce Północnej – za sprawą terytoriów należących do Francji, jak np. Gwadelupa i Martynika;
 w Ameryce Południowej – gdzie leży będąca częścią Francji Gujana Francuska.
Unia Europejska dużą wagę przywiązuje do dobrych relacji z innymi państwami i organizacjami, w tym
z najbliższymi sąsiadami. Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) dotyczy niektórych spośród krajów mających
z UE bezpośrednie wspólne granice lądowe lub morskie. Stosunki z innymi państwami sąsiadującymi regulują
osobne umowy. EPS obejmuje kraje Europy Wschodniej, czyli Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję,
Mołdawię i Ukrainę (wszystkie te kraje objęte są programem Partnerstwa Wschodniego – PW) oraz Bliski
Wschód i Afrykę Północną: Algierię Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, Palestynę, Syrię i Tunezję.
O dużej roli Unii Europejskiej w międzynarodowej polityce świadczy także uczestnictwo w działaniach grupy G7
oraz G20. Nie są to organizacje międzynarodowe, lecz grupy nieformalne, choć wpływowe i odgrywające
znaczącą rolę przede wszystkim w światowej polityce gospodarczej.
Grupa G7 to grupa najbardziej wpływowych państw świata, powstała z inicjatywy przywódców Francji i Niemiec
w roku 1975. Do grupy należą cztery państwa UE: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, a także Japonia,
Kanada i USA. Od 1981 r. w spotkaniach grupy biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, a obecnie
także przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Przewodniczący Rady Europejskiej. W 2014 roku
gospodarzem corocznego szczytu była właśnie UE. Zmiany nazwy grupy (w latach 1998-2014 nazywano ją G8)
były związane z udziałem Federacji Rosyjskiej, wykluczonej po inwazji na wschodnią Ukrainę.
Grupę G20 tworzy obok UE dziewiętnaście najsilniejszych gospodarczo państw świata (choć lista członków nie
pokrywa się idealnie z rankingiem dwudziestu najbogatszych państw). Państwa z tej grupy pochodzą ze
wszystkich kontynentów. Unię Europejską reprezentują przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz EBC. Celem
grupy jest dyskusja nad wspólną polityką finansową.
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W poszukiwaniu dwudziestki
Polecenie: w wykreślance ukryto nazwy 19 państw, które obok Unii Europejskiej wchodzą w skład
tzw. grupy G20 – szukaj ich poziomo i pionowo.
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W skład grupy G20 (obok Unii Europejskiej) wchodzą:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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Materiał pomocniczy nr 2

Kulturalna strategia
Propagowanie współpracy kulturalnej między UE a jej krajami partnerskimi oraz promowanie
światowego ładu opartego na pokoju, praworządności, wolności wypowiedzi, wzajemnym
zrozumieniu i poszanowaniu podstawowych wartości – to cele przyjętej w czerwcu 2016 r. przez
Komisję Europejską nowej strategii dotyczącej międzynarodowych stosunków kulturalnych. Jest ona
zgodna z priorytetem KE polegającym na wzmocnieniu pozycji UE na arenie międzynarodowej.
Komisja zapowiedziała również, że zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE
zorganizowanie europejskiego roku dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
Wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini powiedziała:
„Kultura musi być nieodłączną częścią naszej polityki zagranicznej. Jest potężnym narzędziem do
budowania mostów pomiędzy ludźmi, zwłaszcza młodymi, i do wzmocnienia wzajemnego
zrozumienia. Może być również siłą napędową rozwoju gospodarczego i społecznego. Kiedy stajemy
w obliczu wspólnych wyzwań, kultura może pomóc nam wszystkim, w Europie, w Afryce, na Bliskim
Wschodzie, w Azji, połączyć wysiłki, by zwalczać radykalizację postaw budować sojusz cywilizacji na
przekór tym, którzy próbują nas poróżnić. To dlatego dyplomacja kulturalna musi przesuwać się na
centralną pozycję naszych stosunków z dzisiejszym światem”.
Europejski komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, dodał:
„Kultura to ukryty skarb naszej polityki zagranicznej. Przyczynia się do propagowania dialogu
i wzajemnego zrozumienia. Kultura jest zatem niezbędna do budowania długoterminowych relacji
z krajami na całym świecie: ma do odegrania znaczącą rolę we wzmacnianiu światowej pozycji UE”.
Kultura może odgrywać ważną rolę w polityce zagranicznej UE. Dzięki dbałości o dialog, otwartość,
godność i wzajemne poszanowanie współpraca kulturalna zwalcza stereotypy i uprzedzenia. Dialog
międzykulturowy może przyczyniać się do zapobiegania konfliktom i sprzyjać pojednaniu
w państwach i między państwami. Kultura może pomóc reagować na globalne wyzwania, takie jak
integracja uchodźców, przeciwdziałanie radykalizacji postaw oraz ochrona światowego dziedzictwa
kulturowego. Kultura może też być narzędziem przynoszącym istotne korzyści społeczne
i gospodarcze zarówno w UE, jak i poza nią.
Kultura staje się stopniowo czynnikiem wzrostu gospodarczego, szczególnie poprzez przemysł
kulturalny i kreatywny, małe i średnie przedsiębiorstwa i turystykę. Również na szczeblu lokalnym
kultura odgrywa ważną rolę. Zaangażowanie obywateli, podmiotów państwowych i działających
w sektorze kultury jest głównym środkiem wzmacniania społeczności lokalnych i rozwijania
możliwości rynkowych.

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/160609_strategia_pl.htm
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Zadanie nr 2

Kulturalna rozsypanka
Polecenie: Przyporządkuj zdjęcia dóbr kultury lub twórców związanych z kulturą i sztuką do
poszczególnych europejskich państw.

HISZPANIA

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA
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AUSTRIA

POLSKA

HOLANDIA
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GRECJA

FRANCJA

WŁOCHY

CZECHY
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Zadanie nr 3

Europejscy sąsiedzi Unii
Polecenie: O jakim państwie mowa? Zapoznaj się z opisami i zdecyduj, jaki określają kraj.
Podane państwa leżą w Europie, lecz nie należą do Unii Europejskiej.

………………………………………….






Państwo to jest ojczyzną Czerwonego Krzyża;
Jego walutą jest frank;
Ma aż cztery języki urzędowe;
Jest państwem „wieczyście neutralnym”;
Znajdują się tam siedziby wielu organizacji
międzynarodowych.

………………………………………….
 Jest to państwo wyspiarskie;
 Leży na Oceanie Atlantyckim;
 Choć nie ma swojej armii jest członkiemzałożycielem NATO;
 Rządziła nim pierwsza w historii kobieta
prezydent;
 Powstały w X w. Althing uznaje się za pierwszy
parlament na świecie.

………………………………………….
 Jest ono enklawą – państwem otoczonym
w całości innym państwem;
 Graniczy jedynie z Republiką Włoską;
 Nazwa państwa i jego stolicy są takie same;
 Choć nie należy do UE jego walutą jest euro;
 Ma niebiesko-białą flagę.

………………………………………….
 Należało do byłej Jugosławii;
 Na jego godle i fladze występuje złoty
dwugłowy orzeł;
 Jest to jedno z najmłodszych państw –
powstało w 2006 roku;
 Choć nie należy do UE jego walutą jest euro
 Po angielsku jego nazwa to Montenegro.

………………………………………….
 Państwo to leży na dwóch kontynentach;
 Jedynie 3% jego powierzchni znajduje się
w Europie;
 Jest położone nad czterema morzami;
 Na jego fladze widnieją gwiazda i półksiężyc;
 Ma drugą (po amerykańskiej) największą
armię w NATO.

………………………………………….
 Państwo to należało do ZSRR, teraz jest objęte
Partnerstwem Wschodnim;
 Jest to największe w całości europejskie
państwo;
 Współorganizator EURO 2012;
 W 2015 r. podpisało Umowę
Stowarzyszeniową z UE;
 W jego herbie możemy zobaczyć napis
„wolność”;
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„(…) wybór przewodniczącego KE z uwzględnieniem wyników wyborów do PE
to (…) pierwszy krok na drodze do uczynienia całej UE bardziej demokratyczną”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Priorytet 10. Demokratyczne zmiany:
Jaki wewnętrzne reformy podejmuje Unia Europejska?

Cele:





uczeń dowiaduje się, jakie działania podejmuje UE w związku ze zbliżeniem jej do obywateli
uczeń wie, jakie grupy polityczne zasiadają w Parlamencie Europejskim
uczeń zapoznaje się z przebiegiem zwykłej procedury ustawodawczej
uczeń poznaje fakty dotyczące Parlamentu Europejskiego

Metody:
 zadania
 mini-wykład
 debata oksfordzka
Pojęcia kluczowe:
 Parlament Europejski
 zwykła procedura ustawodawcza
 demokracja
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Unia demokratycznych zmian
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Przewodnik debatanta
Nr 2 – Parlamentarna układanka
Nr 3 – Jak uchwala się prawo?
Nr 4 – Parlamentarne zagadki
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Unia demokratycznych zmian
Powiedz uczniom, że tematem dzisiejszych zajęć będzie ostatni (co nie znaczy, że mniej ważny)
priorytet Komisji Europejskiej działającej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, który
koncentruje się na przybliżeniu Unii Europejskiej jej obywatelom i uczynieniu jej bardziej
demokratyczną.
Priorytet ten – określany nazwą „demokratyczne zmiany” – zawiera w sobie szereg mniejszych
i większych reform, które w konsekwencji zniwelować mają występujący w państwach członkowskich
proces oddalania się obywateli od Unii Europejskiej, a także zagwarantować większą przejrzystość
prac unijnych instytucji. Aby zapoznać uczniów z założeniami ostatniego priorytetu Komisji
Europejskiej przyprowadź mini wykład korzystając z wiadomości, które znajdziesz w Materiale
pomocniczym nr 1 – Unia demokratycznych zmian.

2. Demokratyczna debata
Teraz, kiedy uczniowie znają już podstawowe założenia „demokratycznych zmian”, które wprowadzić
chce KE, na pewno zauważyli, że jednym z jej podstawowych celów jest dialog z obywatelami oraz
prowadzenie szerokiej debaty na temat Unii Europejskiej. Jednym z narządzi rzeczowej rozmowy jest
coraz popularniejsza w naszym kraju debata oksfordzka, dlatego właśnie zaproponuj uczniom, żeby
przy jej wykorzystaniu wyrazili swoją opinie na temat zjednoczonej Europy.
Na początek podziel uczniów na dwie grupy i poproś ich, aby zapoznali się z uproszczonymi zasadami
debaty oksfordzkiej, które znajdziesz w Zadaniu nr 1 – Przewodnik debatanta. Następnie poproś, aby
każda z grup wybrała spośród swojego grona cztery osoby i przydzieliła im role poszczególnych
członków zespołu debatanckiego. Teraz nadszedł czas na wybór tematu dyskusji (pamiętaj, że
w debacie oksfordzkich temat ma charakter tezy, a nie pytania). Przykładowo możesz zaproponować
uczniom rozmowę na następujące tematy: „UE ma charakter demokratyczny, ale nie potrafi dotrzeć
do swoich obywateli”, „UE powinna wprowadzić więcej narzędzi udziału obywateli w kształtowaniu
prawa”, „UE jest strukturą niedemokratyczną” lub zaproponować uczniom samodzielne stworzenie
tezy. Poproś pozostałych uczniów o aktywny udział w debacie (poprzez zadawanie pytań i zgłaszanie
uwag), wskaż stronę propozycji oraz opozycji i rozpocznij dyskusje. Po jej zakończeniu to klasa
zdecyduje o tym, która strona zwyciężyła – pamiętaj, że mają brać pod uwagę nie własne sympatie
i poglądy, ale argumenty obu stron.
Jeśli chciałbyś przeprowadzić debatę oksfordzką w pełnej, nieuproszczonej formie polecamy odwiedzenie strony
internetowej Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich lub zapoznanie się z przewodnikiem debatanckim Szkoły
Liderów „W teatrze debaty oksfordzkiej”.
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3. Parlament Europejski – nasz demokratyczny przedstawiciel
Przypomnij uczniom, że Parlament Europejski jest jedyną unijną instytucją, której członkowie
pochodzą z demokratycznych wyborów bezpośrednich, przeprowadzanych co pięć lat we wszystkich
krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich
Europejczyków oraz czuwanie nad tym, żeby instytucje i organy zjednoczonej Europy przestrzegały
podstawowych zasad demokracji.
Aby lepiej dbać o interesy wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a nie walczyć jedynie
o partykularne interesy własnego kraju, eurodeputowani w Parlamencie Europejskim zasiadają nie
zgodnie z narodowością, ale z przynależnością do grup politycznych. Zadanie nr 2 – Parlamentarna
układanka pozwoli uczniom zapoznać się z tym, jakie grupy polityczne funkcjonują w PE oraz jaka jest
ich liczebność. Ich zadanie polegać będzie na ułożeniu nazw grup politycznych z rozsypanych
wyrazów (część wyrazów została już wstawiona w odpowiednie miejsca) oraz na dopasowaniu do
nich odpowiedniej liczby eurodeputowanych. Po skończonej pracy wspólnie sprawdźcie, czy została
ona wykonana poprawnie – odpowiedzi znajdziesz poniżej:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa grupy politycznej
Europejska Partia Ludowa
Grupa Socjalistów i Demokratów
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Zjednoczona Lewica Europejska
Zieloni
Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
Europa Narodów i Wolności
Niezrzeszeni

Liczba posłów
215
189
74
70
52
50
46
38
16

4. Jak uchwala się prawo?
Powiedz uczniom, że jakość ustanawianego prawa nie zależy tylko od tego, kto się tym zajmuje, ale
także od zasad rządzących procesem ustawodawczym. W Unii Europejskiej większość przepisów
przyjmowanych jest w trybie tzw. zwykłej procedury ustawodawczej, która obecnie obowiązuje w 85
określonych obszarach polityki obejmujących większość unijnych kompetencji.
Zwykła procedura ustawodawcza nadaje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
równorzędną rolę w odniesieniu do szerokiego zakresu dziedzin (np. zarządzania gospodarką,
imigracji, energetyki, transportu, środowiska naturalnego czy też ochrony konsumentów), w związku
z czym większość europejskich aktów prawnych przyjmowanych jest wspólnie przez obie wskazane
instytucje.
Część unijnych aktów prawnych obowiązuje w Polsce bezpośrednio, inne wprowadzane są do
naszego systemu prawnego i tym sposobem stają się jego częścią. Bez względu na ich źródło musimy
przestrzegać zawartych w nich przepisów, warto więc wiedzieć, jak one powstają. Pomoże w tym
Zadanie nr 3 – Jak uchwala się prawo? Aby je rozwiązać najpierw podziel klasę na kilka cztero- lub
pięcioosobowych grup, a następnie wytnij poszczególne etapy procedury ustawodawczej, rozdaj
jeden komplet każdej z grup i poproś o ich ułożenie w odpowiedniej kolejności. Na koniec wspólnie
sprawdźcie poprawność rozwiązania.
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5. Podsumowanie
Na zakończenie zajęć zaproponuj uczniom rozwiązanie krzyżówki dotyczącej Parlamentu
Europejskiego, czyli najbardziej demokratycznego organu zjednoczonej Europy. Krzyżówkę znajdziesz
w Zadaniu nr 4 – Parlamentarne zagadki, a poniżej zamieszczamy poprawne odpowiedzi:
1. powszechnych
2. petycja
3. przewodniczący
4. frakcja
5. Polska

6. Buzek
7. wotum
8. Radę
9. Zgromadzenie

P.S. Hasło w krzyżówce to „Strasburg”, czyli jedno z trzech miast, w których mieszczą się trzy siedziby
Parlamentu Europejskiego. Dwie kolejne znajdują się w Brukseli, gdzie odbywają się posiedzenia
plenarne oraz zebrania komisji, oraz w Luksemburgu – gdzie znajduje się Sekretariat Generalny.
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Materiał pomocniczy nr 1

Unia demokratycznych zmian
W ostatnich latach wśród obywateli zjednoczonej Europy narasta przekonanie, że Unia Europejska oddala się
od swoich przedstawicieli, jest zbyt zbiurokratyzowana i zajmuje się uchwalaniem przepisów prawa, które nie
spełnia ich oczekiwań. Widać to zarówno w wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których
frekwencja osiąga niezadowalająco niski poziom, jak i w badaniach opinii publicznej wykazujących wzrost
poparcia dla ugrupowań eurosceptycznych. Aby zapobiegać temu zjawisku Jean-Claude Juncker zaproponował
wprowadzenie szeregu zmian.

Lepsze prawo
W celu realizacji swojego priorytetu przewodniczący Jean-Claude Juncker dąży do poprawy jakości
stanowionego prawa tak, aby lepiej służyło ono unijnym obywatelom, było przyjmowane wyłącznie wówczas,
gdy jest to konieczne, miało jednoznaczną europejską wartość dodaną i zostało skonsultowane ze
społeczeństwem. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej – Frans Timmermans – zobowiązany
został do zapewnienia, żeby każdy wniosek legislacyjny był zgodny z zasadą pomocniczości oraz
proporcjonalności, które mówią o tym, iż Unia nie powinna działać tam, gdzie problem mogą skutecznie
rozwiązać kraje członkowskie, a podejmowana aktywność nie może przekraczać działań, które są konieczne do
osiągnięcia założonych celów.

Mniej regulacji
Zdaniem przewodniczącego KE lepsze prawo to także mniej regulacji, dlatego program prac znacząco ogranicza
liczbę nowych inicjatyw legislacyjnych, które zamknąć mają się w 23 pakietach dotyczących wyłącznie 10
obszarów priorytetowych. Ponadto KE zobowiązała się do analizy obowiązujących przepisów i wprowadzenia
potrzebnych zmian, a także do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zbędnej biurokracji na
szczeblu unijnym i krajowym.

Większa przejrzystość
Obecna KE postuluje także wprowadzenie zasady pełnej przejrzystości prac unijnych instytucji, w czym pomóc
ma publikowanie informacji o spotkaniach, w których uczestniczą komisarze i wyżsi urzędnicy oraz stworzenie
obowiązkowego rejestru organizacji i osób zajmujących się lobbingiem w Komisji, Parlamencie i Radzie.

Udział społeczeństw i obywateli
Unia bardziej demokratyczna to także Unia lepiej współpracująca z obywatelami zjednoczonej Europy i ich
przedstawicielami. Dlatego jednym z celów KE jest znalezienie sposobów na pogłębienie współpracy między
parlamentami krajowymi a Komisją oraz zapewnienie, aby każdy, kogo dotyczy propozycja legislacyjna mógł
uczestniczyć w jej tworzeniu, poprzez wdrożenie nowych form konsultacji społecznych oraz zgłaszania uwag
w toku całej procedury ustawodawczej.
Ponadto Komisja Europejska zobowiązuje się do wysłuchania unijnych obywateli w każdym czasie, a nie
jedynie podczas procedury legislacyjnej – gwarantem tego jest internetowe narzędzie „Lighten the Load –
Have Your Say”.
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Zadanie nr 1

Przewodnik debatanta
(uproszczone zasady debaty oksfordzkiej)

1. Uczestnicy Debaty
W debacie uczestniczą dwa zespoły (strona Opozycji i strona Propozycji), z których każdy składa się
z czterech mówców. Poszczególni mówcy wypełniają konkretne, przypisane im role: pierwszy ma za
zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów; drugi podaje nowe
argumenty rozszerzając stanowisko strony i może odnieść się do wypowiedzi oponentów; trzeci
powinien podważać argumentację strony przeciwnej; czwarty podsumować całą argumentację
swojej strony i ewentualnie podać dodatkowe argumenty.
W trakcie debaty nauczyciel pełni rolę Marszałka, czyli prowadzi debatę, decyduje która osoba ma
prawo mówić, może przerwać przemowę, dba o kulturę słowa i poziom debaty, a także kontroluje
długość poszczególnych wypowiedzi.
Rolę Jury podczas debaty pełnią pozostali uczniowie z danej klasy, czyli publiczność. Wskazują oni
zwycięzcę debaty.

2. Przebieg debaty
Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić
strona Opozycji. Teza powinna być jasno i jednoznacznie sprecyzowana. Debatę zawsze rozpoczyna
pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy
poszczególnych stron (1 mówca P  1 mówca O  2 mówca P  2 mówca O etc.) Debatę zawsze
kończy czwarty mówca strony Opozycji.
Każdy z mówców ma 2 minuty na swoje wystąpienie. W tym czasie musi wygłosić swoją przemowę
oraz przyjąć co najmniej jedno pytanie/informację od strony przeciwnej lub (jeżeli takowe padną).
Czas nie jest zatrzymywany. Chęć zadania pytania/wygłoszenia informacji należy zasygnalizować
poprzez podniesienie ręki. Mówca decyduje od kogo chce przyjąć pytanie/informację poprzez
wskazanie odpowiedniej osoby. Wyznaczona osoba wypowiada się maksymalnie w dwóch zdaniach.
Każda wypowiedź musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do Marszałka, strony przeciwnej
i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając od Marszałka,
a następnie w dowolnej kolejności) np.: „Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, wspaniała
publiczności” lub „Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci”.

3. Wynik
Decyzja o wyniku debaty podejmowana jest przez Jury w drodze głosowania.
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Zadanie nr 2

Parlamentarna układanka

Lp.

Nazwa grupy politycznej

Liczba posłów

1.

Europejska _ _ _ _ _ _ _ _

2.

Grupa _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _

3.

Europejscy _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _

4.

Porozumienie _ _ _ _ _ _ _ _ i Demokratów na rzecz _ _ _ _ _ _ _ _

5.

________

6.

________

7.

Europa _ _ _ _ _ _ _ _ i Demokracji _ _ _ _ _ _ _ _

8.

Europa _ _ _ _ _ _ _ _ i Wolności

9.

________

________

_ _ _ _ _ _ _ _ Europejska

Wstaw poniższe słowa w puste miejsca w nazwach grup politycznych:

Partia

Zjednoczona

Konserwatyści

Reformatorzy

Demokratów

Ludowa

Europy

Bezpośredniej

Socjalistów

Liberałów

Wolności

Lewica

Niezrzeszeni

Narodów

Zieloni

Dopasuj liczbę posłów do danej grupy politycznej:

215

74
189

52
70
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Zadanie nr 3

Jak uchwala się prawo?

Opracowanie wniosku
ustawodawczego – ten etap
procedury należy do Komisji
Europejskiej, która działa
z własnej inicjatywy albo na
wniosek innych instytucji lub
państw EU, bądź też w wyniku
inicjatywy obywatelskiej,
a następnie przekazuje go do
Parlamentu, Rady UE
i parlamentów państw
członkowskich, a w niektórych
przypadkach także do
Komitetu Regionów oraz
Komitetu EkonomicznoSpołecznego.

Pierwsze czytanie w PE /
praca w komisji –
przewodniczący PE przekazuje
wniosek odpowiedniej
komisji, która wprowadza
ewentualne poprawki,
przygotowuje sprawozdanie i
przeprowadza nad nim
głosowanie.

Pierwsze czytanie w PE /
posiedzenie plenarne –
Parlament Europejski
przeprowadza na posiedzeniu
plenarnym debatę
i głosowanie nad wnioskiem
ustawodawczym na
podstawie sprawozdania
komisji oraz poprawek. W
rezultacie powstaje
stanowisko Parlamentu.
Parlament może przyjąć
wniosek bez zmian lub
dokonać w nim poprawek.
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Drugie czytanie w PE /
posiedzenie plenarne –
zalecenie wraz z poprawkami
zostaje poddane pod
głosowanie. Parlament może:
zatwierdzić stanowisko Rady
i przyjąć akt, odrzucić
stanowisko Rady (wówczas
akt nie zostaje przyjęty
i procedura dobiega końca)
lub zaproponować poprawki
i przekazać stanowisko Radzie.
Jeśli PE nie podejmie decyzji
w wyznaczonym terminie akt
zostanie przyjęty w wersji
przekazanej przez Radę.

Drugie czytanie w Radzie –
RUE ma trzy miesiące na
przeanalizowanie kolejnego
stanowiska PE, jest także
informowana o stanowisku KE
ws. poprawek PE. Rada może
zatwierdzić wszystkie
poprawki (następuje wtedy
przyjęcie aktu
ustawodawczego) lub ich nie
zatwierdzić, co skutkuje
dalszymi pracami.

Drugie czytanie w PE / praca
w komisji – PE ma trzy
miesiące na przeanalizowanie
stanowiska Rady, które
najpierw trafia do
przedmiotowo właściwej
komisji. Jej zadaniem jest
wprowadzenie ewentualnych
poprawek i przygotowanie
zaleceń dla PE.

Komitet pojednawczy –
w ciągu sześciu tygodni
przewodniczący RUE i PE
zwołują posiedzenie komitetu
pojednawczego, w skład
którego wchodzą w równej
liczbie posłowie do PE
i przedstawiciele Rady.
Komitet ma sześć tygodni na
wypracowanie wspólnego
stanowiska. Jeśli się to nie uda
akt ustawodawczy upada
i procedura zostaje
zakończona, w przeciwnym
razie projekt ponownie trafia
do PE i Rady.

Pierwsze czytanie w Radzie
UE – na podstawie stanowiska
PE Rada przeprowadza
pierwsze czytanie, w ramach
którego może zatwierdzić
stanowisko PE (akt
ustawodawczy zostaje
przyjęty) lub przyjąć zmiany,
dające w rezultacie
stanowisko Rady.

Trzecie czytanie w PE i Radzie
– wspólny projekt jest
przekazywany do
zatwierdzenia równocześnie
Parlamentowi i Radzie. Mają
oni sześć tygodni na podjęcie
decyzji i nie mogą
wprowadzać zmian do
projektu. Jeżeli go zatwierdzą,
wniosek ustawodawczy
zostaje przyjęty. Jeżeli co
najmniej jedna z instytucji
odrzuci projekt lub nie
odpowie w terminie, akt
upada i procedura zostaje
zakończona.
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Zadanie nr 4

Parlamentarne zagadki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Eurodeputowani wybierani są w wyborach bezpośrednich oraz …………....
2. Jak nazywa się pismo, skarga, którą unijny obywatel może przesłać do Parlamentu Europejskiego,
w związku z łamaniem unijnego prawa?

3. Kto kieruje pracami Parlamentu Europejskiego?
4. Jaka jest inna nazwa grupy politycznej, zgodnie z przynależnością do której zasiadają europosłowie
w Parlamencie Europejskim?

5. Który kraj posiada 51 eurodeputowanych?
6. Jak nazywał się, pochodzący z Polski, przewodniczący Parlamentu Europejskiego?
7. W ramach swoich uprawnień kontrolnych Parlament Europejski może wyrazić względem Komisji
Europejskiej ………..…. nieufności.

8. Większość unijnych aktów prawnych przyjmowanych jest wspólnie przez Parlament Europejski
i ……………... Unii Europejskiej.

9. Pierwotna nazwa Parlamentu Europejskiego to ………………... Ogólne Europejskie Wspólnoty Węgla
i Stali.
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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, które 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. Punkty to pierwsza linia kontaktu,
pomost, którego zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także włączenie wszystkich w unijną
dyskusję. Tak, aby stawała się ona nam coraz bliższa.
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. 32 702 11 64 / fax 32 209 17 01
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EDKatowice
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FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI
I ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY
VIRIBUS UNITIS

Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie edukacji oraz
rozwój samorządności wśród młodzieży.

Fundacja prowadzi Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, funkcjonujący w ramach
ogólnoeuropejskiej sieci zarządzanej przez Komisję Europejską., którego celem nadrzędnym jest
przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Konsultanci Punktu organizują i prowadzą
wykłady otwarte, lekcje i warsztaty, szkolenia, a także stoiska informacyjno-promocyjne podczas
imprez masowych. W siedzibie Punktu można bezpłatnie skorzystać ze stanowiska komputerowego,
broszur i materiałów informacyjnych oraz czytelni.

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.

Ponadto Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy
Europejskich, między innymi z zakresu integracji europejskiej, edukacji, ekologii oraz
przedsiębiorczości.

Zapraszamy do współpracy!

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax +48 32 209 17 01, kom. +48 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
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