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SŁOWO WSTĘPNE

7 i 8 czerwca 2003 roku w ogólnokrajowym referendum, Polacy powiedzieli „tak” Unii Europejskiej
i wspólnie zadecydowali o przystąpieniu naszego kraju do rodziny państw zjednoczonej Europy.
Niemal rok później, 1 maja 2004 roku, ostatecznie Polska stała się kolejnym krajem członkowskim
Unii Europejskiej. Od chwili podjęcia decyzji upłynęło 10 lat. Z tej okazji Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice przygotował i z dumą oddaje w Państwa ręce publikację pt. „Temat: Unia
Europejska” – scenariusze lekcji europejskich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jednym z wyzwań, jakie stają przed nami – obywatelami Europy - jest przekazanie młodym
pokoleniom podstawowych informacji o Unii Europejskiej. Zespół Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice ma nadzieję, iż przygotowane scenariusze przyczynią się do wypełnienia tej
misji i dodatnio wpłyną na stan wiedzy z dziedziny integracji europejskiej, jaką dysponuje
współczesna młodzież.
Pakiet, który oddajemy w Państwa ręce składa się z ośmiu scenariuszy, obejmujących łącznie
jedenaście jednostek lekcyjnych. Skupia się on na podstawowych, najbardziej istotnych tematach
dotyczących Unii Europejskiej. Obejmuje kwestie dotyczące historii integracji europejskiej, unijnych
instytucji oraz Polski w Unii Europejskiej. Dodatkowo w związku z faktem, iż rok 2013 ogłoszony
został Europejskim Rokiem Obywateli, publikacja porusza także ten temat. Całość zakończona jest
scenariuszem koncentrującym się na podstawowych zagadnieniach związanych z wykorzystywaniem
Funduszy Europejskich.
Osoby, które przygotowały niniejsze scenariusze, obcują z tematyką unijną od lat. Prowadzą lekcje,
warsztaty i seminaria dotyczące szeroko pojętego funkcjonowania Unii 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 poznawanie zjednoczonej Europy. Wierzymy, iż przyczyni się ona
do wzrostu zainteresowania tą tematyką.

Małgorzata Sołtys
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
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Scenariusz 1

Od EWWiS do UE

„Dla mnie zjednoczona Europa to maleńki przystanek
na drodze do zjednoczonego świata”
Jacek Kuroń

TEMAT:

Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej,

czyli historia integracji europejskiej, traktaty tworzące zjednoczoną Europę
i kolejne jej rozszerzenia
Cele:
 uczeń wie, czym jest UE i jaka jest jej historia
 uczeń rozumie proces integracji europejskiej
 uczeń wymienia podstawowe traktaty
Metody:
 wykład
 gra dydaktyczna
 praca w grupach
 dyskusja
Pojęcia kluczowe:
 ojcowie Europy
 traktaty akcesyjne
 proces integracji europejskiej
Materiały pomocnicze:
Dla ucznia:
Nr 1. „Ojcowie Europy – kto jest kim?”
Nr 2. „Drzewo genealogiczne Europy” – arkusz do gry dydaktycznej
Nr 3. „Zestaw wydarzeń” – karty do gry dydaktycznej
Nr 4. „Jaki to traktat?”
Nr 5. „Akcesyjne sudoku”
Nr 6. „Unia w kolorze”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 3 * 45 min. (3 jednostki lekcyjne)

Europe Direct - Katowice
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Od EWWiS do UE

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Rozgrzewka
Zacznij lekcję od sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów na temat wydarzeń w Europie
i na świecie w XX w. Na środku tablicy zapisz: „Unia Europejska”. Następnie poproś uczniów
o dopisanie swoich skojarzeń. Ćwiczenie to ma na celu pobudzenie aktywności umysłowej uczniów
oraz zachęcenie ich do współpracy. Postaraj się naprowadzić uczniów i wyjaśnić znaczenie terminu
integracja europejska.
2. Mini wykład

Spokój został przerwany w 1939 r., wraz z wybuchem II wojny światowej. Jej skutki były
tragiczne: miliony zabitych, obozy koncentracyjne, olbrzymie zniszczenia. Wojna skończyła się
w 1945 r. Europa była zrujnowana. Świat podzielił się na dwa przeciwstawne bloki na czele
z ZSRR i USA. W tej sytuacji Stary Kontynent musiał odnaleźć swoje miejsce na arenie
międzynarodowej. Z pomocą finansową przyszły Europie Stany Zjednoczone. Jednak przed
Europejczykami stało większe wyzwanie. II wojna światowa była klęską moralną Europy. Trzeba
było wymyślić sposób na zapewnienie Europejczykom bezpieczeństwa i pokoju. Ten śmiały plan
przedstawił Minister Spraw Zagranicznych Francji - Robert Schuman. Miał on doprowadzić do
integracji Europy wokół wspólnego celu, który sprawi, że prowadzenie wojny będzie
nieopłacalne. Tak zaczęła się historia Unii Europejskiej, w budowie której dzisiaj uczestniczymy
także i my.

3. Ojcowie Europy
Zanim rozpoczniesz to ćwiczenie, spróbuj wraz z uczniami wyjaśnić kim są „Ojcowie Europy”
i dlaczego tak są oni określani. Następnie podziel uczniów na grupy i rozdaj każdej z nich Materiał
pomocniczy nr 1 - Ojcowie Europy – kto jest kim? Zadaniem uczniów jest połączenie w pary: nazwisk
ojców Europy i ich wizerunków z opisem.
4. Budujemy drzewo genealogiczne Unii Europejskiej
Podziel uczniów na 4 grupy. Każda z nich otrzymuje Materiał pomocniczy nr 2 - Drzewo
genealogiczne Europy oraz Materiał pomocniczy nr 3 - Zestaw wydarzeń. Zadaniem uczniów jest
dopasowanie wydarzeń, zwyczajów do odpowiednich lat na drzewie genealogicznym. Następnie
każda grupa przedstawia na forum efekty swojej pracy (przydziel grupom omówienie określonych
dekad – ułatwi to i przyspieszy pracę).
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Od EWWiS do UE

5. Unijne Traktaty, czyli milowe kroki na drodze do zjednoczonej Europy – mini-wykład
Unia Europejska opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej
działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa
członkowskie. Na przykład jeżeli dany obszar polityki nie jest wymieniony w traktacie, Komisja
Europejska nie może proponować przepisów dotyczących tego obszaru. Traktat jest wiążącą
umową między państwami członkowskimi UE. Określa się w nim cele UE, zasady funkcjonowania
instytucji UE, sposób podejmowania decyzji oraz relacje między UE a jej państwami
członkowskimi. Traktaty są zmieniane, aby polityka UE stawała się bardziej skuteczna
i przejrzysta, była przygotowana na przyjęcie nowych państw członkowskich i obejmowała nowe
obszary współpracy, takie jak wspólna waluta. W oparciu o traktaty instytucje UE mogą
przyjmować przepisy, które są następnie wdrażane przez państwa członkowskie. Pełne teksty
traktatów, prawodawstwa, orzecznictwa i wniosków legislacyjnych można znaleźć w bazie
unijnych aktów prawnych EUR-Lex.
Źródło: europa.eu

6. Jaki to traktat?
Podziel uczniów na grupy, a następnie rozdaj każdej zestaw rozciętych kart do gry edukacyjnej
Materiał pomocniczy nr 4 – Jaki to traktat? Poproś, aby uporządkowali je w sposób chronologiczny
począwszy od najstarszego. Każdej dacie należy przyporządkować nazwę oraz cel traktatu. Przy okazji
omawiania każdego z traktatów warto wskazać jego najistotniejsze skutki.
7. „Akcesyjne sudoku”
Najpierw wyjaśnij uczniom czym jest „traktat akcesyjny”. Następnie podziel uczniów na grupy i rozdaj
im Materiał pomocniczy nr 5 – Akcesyjne sudoku. Zadaniem każdej z grup jest wypisanie rocznych
dat wszystkich siedmiu traktatów akcesyjnych, a tym samym kolejnych rozszerzeń zjednoczonej
Europy. W ćwiczeniu tym ma im pomóc sudoku - łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu
12x12 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dwunastu pogrubionych
kwadratów 3x4 (zwanych "blokami" lub "podkwadratami") znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 12.
Cyfry, które znajdą się w zakolorowanych kratkach wskażą drogę do znalezienia właściwych dat
poszczególnych traktatów akcesyjnych.
8. Kolorowa Europa
Zadaniem uczniów jest pokolorowanie konturowej mapy Europy (Materiał pomocniczy nr 6 – Unia
w kolorze). W prawym górnym rogu mapy znajdują się kolorowe prostokąty z 28 krajami Unii
Europejskiej wraz z odpowiednim rokiem wstąpienia do UE. Uczniowie muszą odszukać kraje na
mapie i pomalować je odpowiednim kolorem.
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Scenariusz 1
Od EWWiS do UE

Materiał pomocniczy nr 1

Ojcowie Europy – kto jest kim?
- część 1
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Od EWWiS do UE

Holenderski polityk, bankier
i biznesmen. Widział
możliwość większej
integracji niż tylko w obrębie
Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, zgodnie z jego
twierdzeniami, bez integracji
gospodarczej nie byłaby
możliwa integracja
polityczna czy też obronna.

Europe Direct - Katowice

Winston Churchill
Joseph Bech

Niemiecki polityk, profesor
prawa, pierwszy
przewodniczący Komisji
Europejskiej w latach 19581967. Gorący orędownikiem
integracji europejskiej,
działał na rzecz szybkiego
utworzenia wspólnego
rynku.

Brytyjski polityk, mówca,
strateg, pisarz i historyk.
Dwukrotny premier
Zjednoczonego Królestwa,
laureat literackiej Nagrody
Nobla, honorowy obywatel
Stanów Zjednoczonych.
W 2002 w plebiscycie
organizowanym przez BBC
został uznany
najwybitniejszym
Brytyjczykiem
wszechczasów.
Luksemburski polityk
piastujący najwyższe
stanowiska państwowe
w swoim kraju zarówno
przed, jak i po II wojnie
światowej. Dzięki jego
działaniom Luksemburg nie
tylko popierał utworzenie
EWWiS, ale także
przeforsował propozycję
swojej ojczyzny jako miejsca
siedziby powstającej
organizacji.

Altiero Spinelli

Robert Schuman
Alcide De Gasperi
Walter Hallstein

Francuski polityk
i ekonomista. To on
zainspirował prace nad
planem Schumana, który był
zapowiedzią integracji
zachodnioeuropejskiego
przemysłu ciężkiego.

Polityk francuski. W latach
1948-1953 pełnił funkcję
Ministra Spraw
Zagranicznych Francji.
Pierwszy przewodniczący PE.
Między innymi jego działania
doprowadziły do
porozumienia między
Francją a Niemcami
w sprawie wspólnego
zarządzania przemysłami
stalowym i węglowym na
terenie Zagłębia Ruhry.
Włoski polityk, w latach
1945–1953 premier Włoch,
jeden z głównych
zwolenników
i realizatorów koncepcji
integracji europejskiej,
współtwórca Rady Europy
(1949)
i Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali.

Sicco Leendert Mansholt

Belgijski polityk
socjalistyczny. Od 1955
przewodniczył roboczej
komisji, mającej opracować
raport dotyczący stworzenia
podstaw wspólnego rynku
europejskiego. Raport
komisji - nazwany od jego
nazwiska – stał się podstawą
rozmów, których efektem
było podpisanie 25 marca
1957 tzw. Traktatów
Rzymskich.

Johan Willem Beyen

Paul-Henri Spaak

Polityk niemiecki i działacz
partii chrześcijańskodemokratycznej. W latach
1949-1963 sprawował urząd
kanclerza RFN. Doprowadził
do odbudowy gospodarczej
Niemiec oraz ich integracji
z Europą Zachodnią, od
przyjęcia planu Marshalla,
poprzez członkostwo w EWG
i NATO.

Jean Monnet

Konrad Adenauer

Ojcowie Europy – kto jest kim?
- część 2

Włoski polityk, zwolennik
federalnej koncepcji
zjednoczenia Europy.
Kierował pracami nad
wnioskiem PE dot. traktatu
w sprawie federalnej UE,
który w 1984 r. został
przyjęty przez Parlament.

Holenderski polityk,
Przewodniczący Komisji
Europejskiej oraz pierwszy
członek Komisji Europejskiej
odpowiedzialny za
rolnictwo, jego poglądy stały
się podstawą wspólnej
polityki rolnej Unii
Europejskiej.
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Materiał pomocniczy nr 2

Drzewo genealogiczne Europy
– arkusz do gry dydaktycznej

Wpisz poszczególne litery, którymi
oznaczone są karty
z Materiału pomocniczego nr 3,
w wyznaczone miejsce
w odpowiedniej dekadzie.
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Materiał pomocniczy nr 3

Zestaw wydarzeń
– karty do gry dydaktycznej

LATA 50-TE
LATA 60-TE

Kolejna dekada wielu zmian. Na świecie
w tym czasie jest bardzo niespokojnie.
Ludzie mają już dosyć wojny
w Wietnamie, dlatego też rozpoczynają
się protesty antywojenne oraz kampanie
obywatelskiego nieposłuszeństwa.
Również młodzież szuka wolności
poglądów i znajduje ją w kulturze
hippisowskiej, która w tym okresie ma
swój początek. „Dzieci-kwiaty” odrzucają
normy społeczne oparte na rywalizacji
i materializmie. Ich oddziaływanie ma
również wpływ na kolorową modę.

LATA 70-TE

I L B

Ten okres to początek ery rock’n rolla
i Elvisa Presley’a. Muzyka ta przyciągała
rzesze młodych ludzi nie tylko
brzmieniem, ale także była formą
wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji
rasowej w USA. W tym rock’n rollowym
klimacie rozpoczęła się również historia
integracji europejskiej. Początek dało jej
sześć państw: Francja, RFN, Włochy,
Belgia, Holandia i Luksemburg, podpisując
Traktat Paryski. Wszystko po to, aby
w Europie nie było już wojen.

Wspólnoty Europejskie coraz prężniej
działają i rozszerzają współpracę na nowe
obszary. Powstaje pierwszy, śmiały plan
wprowadzania wspólnej waluty, który
zostanie zrealizowany za 30 lat. Coraz
większego znaczenia zaczyna nabierać
ochrona środowiska. WE po raz pierwszy
wprowadza termin: „zanieczyszczający
płaci”. Tworzą się grupy nacisku,
np. Greenpeace. Niemniej dla młodzieży
w tym czasie inne grupy mają większe
znaczenie: zespoły muzyki pop, które
przyciągają coraz młodszą publiczność.
Styl młodzieżowy staje się coraz bardziej
egzotyczny i zróżnicowany.

Kiedy „Love me tender..” rozbrzmiewało
na każdej młodzieżowej prywatce, politycy
w zachodniej Europie, zauroczeni
wynikami działania EWWiS, postanawiają
współdziałać w szerszym zakresie.
Podpisują Traktaty Rzymskie
ustanawiające Europejską Wspólnotę
Gospodarczą, która miała realizować ideę
postępu gospodarczego i społecznego
oraz Traktat o powołaniu Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej (zawarty na
50 lat; wygasł w 2002r.).

Wraz z nastaniem rock’n rolla zmienia się
również styl ubierania. Do lamusa
odchodzą stroje przypominające
garderobę rodziców. Młodzież pokochała
niebieski dżins. Dziewczyny wydają
pieniądze na szerokie spódnice, które
ubierają w komplecie ze skarpetkami.
Prawdziwą furorę robi hoola-hop.
Zakręcenie dotyczy także zupełnie innej
dziedziny życia, zdobywania Kosmosu.
To właśnie w tym okresie wystrzelono na
orbitę pierwszą sztuczna satelitę Ziemi:
Sputnik 1, co w tłumaczeniu oznacza
„towarzysza podróży”.

Rozpoczyna się szaleństwo beatlemanii.
Rockowy zespół „The Beatles” osiąga
szczyt popularności. Szacuje się,
że w historii rynku fonograficznego nikt
nie sprzedał więcej płyt od nich. W tym
czasie również inna grupa staje się coraz
bardziej popularna: Wspólnota
Europejska. Po pierwsze, Wielka Brytania,
Dania i Irlandia starają się o członkostwo
we Wspólnotach Europejskich. Ich zapał
ostudził jednak ówczesny prezydent
Francji Charles de Gaulle. Po drugie,
powstaje konkurencyjna grupa państw
niebędących w EWG, tworząca wspólny
rynek: Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu (EFTA).

Kolejne bariery pokonane. Jurij Gagarin
jako pierwszy człowiek poleciał
w Kosmos, przekraczając dotychczasowe
ograniczenia przestrzenne. W EWG
zniesiono kolejną barierę w handlu:
cła na towary przemysłowe. W świecie
medycyny dokonano pierwszej
transplantacji serca (Christian Barnard).

R A G
E H O
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Kolejne przejawy wolności
i indywidualizmu. W modzie furorę robią
mini-spódniczki i krótkie szorty oraz
spodnie-dzwony. Do tego koniecznie nosi
się buty na masywnych platformach.
Coraz częściej na ulicy można zobaczyć
punków. Modne staje się kolczykowanie.
Ponadto rozpoczyna się dekada
bezpośrednich wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Instytucja ta ma być
głosem Europejczyków we Wspólnocie.
WE staje się coraz bardziej namacalna dla
mieszkańców Europy. Rola tej instytucji
stale rośnie.

WE bliższe obywatelom! I to również
w Wielkiej Brytanii, Dani i Irlandii.
Państwa te przystąpiły bowiem do WE.
Jedynie Norwegowie w referendum
powiedzieli „nie” integracji europejskiej.
Środkiem do przybliżania integracji
obywatelom miał być powołany w tej
dekadzie Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Jego głównym celem było
przeniesienie pieniędzy z bogatych
do biednych regionów w celu poprawy
stanu dróg, komunikacji, przyciągnięcia
inwestycji i stworzenia nowych miejsc
pracy. W przyszłości ta działalność będzie
pochłaniać 1/3 wydatków unijnych.
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Materiał pomocniczy nr 4

Jaki to traktat?
Data wejścia
traktatu w życie

14

Nazwa traktatu

23 lipca 1952 r.

Traktat paryski

1 stycznia 1958 r.

Traktaty rzymskie

1 lipca 1967 r.

Traktat fuzyjny – traktat
brukselski

1 lipca 1987 r.

Jednolity Akt Europejski

1 listopada 1993 r.

Traktat o Unii
Europejskiej –
traktat z Maastricht

1 maja 1999 r.

Traktat amsterdamski

1 lutego 2003 r.

Traktat nicejski

1 grudnia 2009 r.

Traktat lizboński

Cel traktatu
Stworzenie współzależności na rynku węgla i stali,
tak aby jeden kraj nie mógł mobilizować sił
zbrojnych bez wiedzy innych krajów. Złagodzenie
braku zaufania
i napięć po II wojnie światowej. Traktat EWWiS
wygasł w 2002 roku.
Rozszerzenie procesu integracji europejskiej na
ogólną współpracę gospodarczą. Powołanie
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(Euratom).
Usprawnienie działania instytucji europejskich.
Utworzenie jednej Komisji i jednej Rady dla trzech
Wspólnot Europejskich. Uchylony traktatem
amsterdamskim.
Reforma instytucji w ramach przygotowań do
członkostwa Portugalii i Hiszpanii oraz
przyspieszenie procesu decyzyjnego w ramach
przygotowań do jednolitego rynku.
Przygotowanie europejskiej unii walutowej
i wprowadzenie elementów unii politycznej
(obywatelstwo, wspólna polityka zagraniczna
i wspólna polityka spraw wewnętrznych).
Ustanowienie Unii Europejskiej i wprowadzenie
procedury współdecyzji.
Reforma instytucji UE w ramach przygotowania do
przyjęcia nowych państw członkowskich. Zmiana,
nowa numeracja i konsolidacja traktatów UE
i EWG. Bardziej przejrzysty proces decyzyjny.
Reforma instytucji umożliwiająca efektywne
funkcjonowanie UE przy 25 państwach
członkowskich.
Unia Europejska ma być bardziej demokratyczna,
skuteczniejsza i zajmować wspólne stanowisko
w sprawie globalnych problemów, takich jak
zmiana klimatu, wypowiadając się jednym głosem.
Większe uprawnienia Parlamentu Europejskiego,
zmiana procedur głosowania w Radzie, inicjatywa
obywatelska, stały przewodniczący Rady
Europejskiej, nowy Wysoki Przedstawiciel ds.
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, nowe
służby dyplomatyczne UE.

Europe Direct - Katowice
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Od EWWiS do UE

Materiał pomocniczy nr 5

Akcesyjne sudoku
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- Dania, Irlandia, Wielka Brytania

2. Rok __ 9 __ __ __

- Grecja

3. Rok __ __ __ __ - Hiszpania, Portugalia
4. Rok __ 9 __ __ __ - Austria, Szwecja, Finlandia
5. Rok __ 00 __ - Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr, Malta
6. Rok __ 00 __ - Bułgaria, Rumunia
7. Rok __ 01 __ -

Chorwacja

Europe Direct - Katowice
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Od EWWiS do UE

Materiał pomocniczy nr 6

Unia w kolorze

Legenda:

czerwony
zielony
żółty

- 1973 r. – rozszerzenie o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię
- 1981 r. – rozszerzenie o Grecję

niebieski

- 1986 r. – rozszerzenie o Hiszpanię i Portugalię

fioletowy

- 1995 r. – rozszerzenie o Austrię, Finlandię i Szwecję

czarny

- 2004 r. – rozszerzenie o Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry

granat

- 2007 r. – rozszerzenie o Bułgarię i Rumunię

szary

16

- 1952 r. – kraje założycielskie (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy)

- 2013 r. – rozszerzenie o Chorwację
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Parlament Europejski

„Moim ideałem politycznym jest demokracja.
Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka
i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał”
Albert Einstein

TEMAT: Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach.
Część I – Parlament Europejski
Cele:




uczeń szczegółowo zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z Parlamentem Europejskim
uczeń rozwiązuje zadania matematyczne dotyczące Unii Europejskiej
uczeń kształtuje umiejętność pracy w grupie

Metody:
 ćwiczenia matematyczne
 praca w grupach
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 Parlament Europejski
 eurodeputowani
 wybory do Parlamentu Europejskiego
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 1. „Wybory do Parlamentu Europejskiego”
Dla ucznia:
Nr 2. „Policz posłów!”
Nr 3. „Zadania Parlamentu Europejskiego”
Nr 4. „Parlamentarne zagadki”
Nr 5. „Kto jest kim?”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Europe Direct - Katowice
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o jednej z najważniejszych i zarazem bardzo
niezwykłej unijnej instytucji, czyli o Parlamencie Europejskim.
Przypomnij, że jego historia sięga 1952 roku, kiedy to powstało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali. Sześć lat później zmieniło ono nazwę na Europejskie Zgromadzenie
Parlamentarne, a w roku 1962 – Parlament Europejski. W początkowej fazie swojego funkcjonowania
eurodeputowani wybierani byli spośród parlamentarzystów państw członkowskich i desygnowani
przez parlamenty narodowe.
Zapisz na tablicy dwa poniższe równania i poproś uczniów o ich rozwiązanie. Dzięki temu dowiedzą
się, kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego i ilu jego członków
zostało wówczas wyłonionych.

2. Kto zasiada w Parlamencie Europejskim?
Powiedz uczniom, że (jak zapewne doskonale wiedzą) posłowie do PE wybierani są przez wszystkich
Europejczyków. Aby przybliżyć im tę procedurę, skorzystaj z Materiału pomocniczego nr 1 – Wybory
do Parlamentu Europejskiego.
Teraz zaproponuj im, aby sami obliczyli, ilu europarlamentarzystów zasiadać będzie w kolejnej
kadencji PE. Wykorzystaj do tego Materiał pomocniczy nr 2 – Policz posłów!

3. Zadania Parlamentu Europejskiego
Teraz, kiedy uczniowie posiadają już podstawową wiedzę o Parlamencie Europejskim, powiedz im, że
czas zastanowić się nad tym, jakie zadania stoją przed tą niezwykłą instytucją. Podziel klasę na 3-4
osobowe grupy i każdej z nich rozdaj Materiał pomocniczy nr 3 – Zadania Parlamentu
Europejskiego. Poproś uczniów o przyporządkowanie poszczególnych zadań do dwóch
podstawowych funkcji.

4. Podsumowanie
Na zakończenie zajęć zaproponuj uczniom rozwiązanie krzyżówki dotyczącej Parlamentu
Europejskiego oraz wykonanie zadania dotyczącego osób ściśle powiązanych z tą instytucją.
Znajdziesz je w Materiale pomocniczym nr 4 – Parlamentarne zagadki oraz Materiale pomocniczym
nr 5 – Kto jest kim?
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Materiał pomocniczy nr 1

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski jest jedynym unijnym organem, który pochodzi w całości z wyborów. Oznacza
to, iż o tym, kto zostanie europarlamentarzystą, decydują obywatele poszczególnych krajów
członkowskich. Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Najbliższe wybory odbędą się już
wkrótce.
2014 – Rok wyborczy w Unii Europejskiej
Wybory do Parlamentu Europejskiego przebiegają zgodnie z zasadą powszechności i bezpośredniości.
Oznacza to, że głosować może każdy obywatel Unii Europejskiej, który osiągnął odpowiedni wiek oraz
że nasz wybór jest ostateczny – to my bezpośrednio, bez jakiejkolwiek decyzji jakiegokolwiek innego
podmiotu, wybieramy skład Parlamentu.
Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich odbywają się w z góry
ustalonym terminie. Zwyczajowo jest to jeden z czterech następujących po sobie dni. Podobnie
będzie w roku 2014. Europejczycy głosować będą od czwartku 22 maja do niedzieli 25 maja. W Polsce
wybory odbędą się 25 maja 2014 roku.
W wyniku zbliżających się wyborów mieszkańcy każdego kraju członkowskiego wskażą określoną
liczbę posłów, którzy przez kolejną kadencję pełnić będą rolę eurodeputowanych. Liczba ta jest różna
w różnych państwach, gdyż zależy od liczby jego ludności. W krajach, w których zamieszkuje mniej
osób wybiera się mniej eurodeputowanych i odwrotnie – państwa z dużą liczbą ludności są
reprezentowane przez liczniejszą grupę europosłów. Jednakże żaden kraj nie może mieć mniej niż
6 i więcej niż 96 posłów.

Liczba eurodeputowanych zmieniała się na przestrzeni lat. W pierwszych bezpośrednich
wyborach do Parlamentu Europejskiego wyłonionych zostało 410 reprezentantów – wraz
z kolejnymi rozszerzeniami posłów przybywało. Tuż przed wstąpieniem Chorwacji do Unii
Europejskiej, a więc przed 1 lipca 2013 roku, posłów było 754. Po tym rozszerzeniu, na skutek
dołączenia 12 reprezentantów nowego państwa członkowskiego, było ich 766 i właśnie tylu
europosłów będzie zasiadać w Europarlamencie aż do wyborów w maju 2014 roku.

W Parlamencie Europejskim eurodeputowani nie głosują zgodnie za swoją przynależnością
państwową, ale zgodnie z przekonaniami ponadnarodowych grup politycznych (frakcji), które
funkcjonują w tej instytucji. Każda z takich grup politycznych skupia przedstawicieli wielu krajów,
takich którzy wyznają podobne wartości i w porównywalny sposób patrzą na przyszłość Unii
Europejskiej. Niemal wszyscy europarlamentarzyści należą do jednej z frakcji, choć oczywiście nie ma
takiego obowiązku i dlatego w Parlamencie zawsze znaleźć można osoby niezrzeszone.

Europe Direct - Katowice
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Materiał pomocniczy nr 2

Policz posłów!
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku obywatele Unii Europejskiej wybiorą swoich
reprezentantów – eurodeputowanych. Chcecie wiedzieć, ilu z nich będzie pochodziło z Polski i Grecji,
a ilu z Niemiec i Czech? Chcecie poznać ich ogólną liczbę? Rozwiążcie nasze zadania! Każde z nich
przyporządkowane zostało do jednego lub kilku krajów. Wyniki poszczególnych działań oznaczają
liczbę europarlamentarzystów przypadającą na każde państwo. Ich suma odpowie na pytanie, jak
liczny będzie skład Parlamentu Europejskiego po majowych wyborach. Otrzymanych wyników nie
zapomnij pomnożyć przez liczbę państw!
Państwo/państwa

Liczba eurodeputowanych

Belgia
Czechy
Grecja
Portugalia
Węgry
Estonia
Cypr
Luksemburg
Malta
Chorwacja
Irlandia
Litwa
Dania
Finlandia
Słowacja
Łotwa
Słowenia
Wielka Brytania
Włochy

8 * 2 + 7 – 2 = ……..

…….. * 5 = ……..

(4 + 2 - 5) * 6 = ……..

…….. * 4 = ……..

4 * 2 + 6 – 3 = ……..

…….. * 3 = ……..

(6 * 3) – (2 * 3) + 1 = ……..

…….. * 3 = ……..

6 – 2 +3 +1 = ……..

…….. * 2 = ……..

(6 * 7) + (8 * 4) – 1 = ……..

…….. * 2 = ……..

Bułgaria

10 – 7 + (5 * 2) + 4 = ……..

……..

Austria

(7 * 2) + 4 = ……..

……..

Szwecja

9 * 2 + 4 – 2 = ……..

……..

Holandia

12 * 2 + 2 = ……..

……..

Rumunia

13 *2 + 6 = ……..

……..

Polska

(9 * 3) + (4 * 6) = ……..

……..

Hiszpania

(9 * 7) – 9 = ……..

……..

Francja

(7 * 5) + (3 * 8) + 15 = ……..

……..

Niemcy

(7 * 9) + (8 * 6) – (3 * 5) = ……..

……..

SUMA:
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Materiał pomocniczy nr 3

Zadania Parlamentu Europejskiego
W ciągu ostatnich dziesięcioleci Parlament Europejski systematycznie zdobywał coraz więcej
uprawnień i obecnie odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego
zadania podzielić można na dwie podstawowe grupy: uprawnienia legislacyjne i budżetowe oraz
uprawnienia nadzorcze i kontrolne. Ponadto Parlament ściśle współpracuje z parlamentami państw
członkowskich. Regularnie organizowane zgromadzenia parlamentarne umożliwiają uwzględnienie
punktów widzenia państw członkowskich.

Uprawnienia legislacyjne i budżetowe

Uprawnienia nadzorcze i kontrolne

Zwykła procedura ustawodawcza nadaje
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii
Europejskiej równorzędną rolę w odniesieniu do
szerokiego zakresu dziedzin (np. zarządzanie
gospodarką, imigracja, energetyka, transport,
środowisko naturalne, ochrona konsumentów).
Europejskie akty prawne są w znacznej większości
przyjmowane wspólnie przez PE i Radę.

Parlament Europejski zatwierdza lub odrzuca
skład Komisji Europejskiej. Może także złożyć
wniosek ws. wotum nieufności wobec Komisji i ją
odwołać. Parlament sprawuje demokratyczną
kontrolę nad Komisją, która regularnie
przedkłada PE sprawozdania, w tym roczne
sprawozdanie z działań podejmowanych przez UE
oraz z realizacji budżetu.

Parlament Europejski może zwrócić się do Komisji
Europejskiej (większością głosów) o przedłożenie
wniosku ustawodawczego w sprawie, w której
uważa, że akt ustawodawczy Unii Europejskiej jest
potrzebny do wykonania traktatów.

W PE przeprowadzane są kolejne czytania wniosku
legislacyjnego. Prace nad nim prowadzone są
także w parlamentarnych komisjach. PE posiada
prawo wprowadzania poprawek.
PE sprawuje kontrolę nad budżetem. Podejmuje
on decyzję o udzieleniu absolutorium, tj.:
ostatecznym zatwierdzeniu wykonania budżetu na
dany rok. Może także przedstawić Komisji
Europejskiej zalecenia dot. wykonania budżetu.

Europe Direct - Katowice

Parlament może zwrócić się do Trybunału
Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie przez
Trybunał działań wobec Komisji lub Rady
w przypadku, gdy instytucje te działają w sposób
sprzeczny z duchem unijnego prawodawstwa.

Parlament wybiera Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich, który bada skargi dotyczące
niewłaściwego administrowania w instytucjach
i organach UE. Wyraża on zgodę na mianowanie
członków Trybunału Obrachunkowego, a także
prezesa, wiceprezesa i Zarząd Europejskiego
Banku Centralnego.
Każdy obywatel UE, rezydent, przedsiębiorstwo
czy organizacja może przesłać do Parlamentu
Europejskiego petycję na temat łamania unijnego
prawa. Parlament może również powołać komisję
śledczą do zbadania przypadków łamania prawa
UE przez kraje członkowskie.
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Materiał pomocniczy nr 4

Parlamentarne zagadki

Czy wiesz, że Parlament Europejski ma trzy siedziby? Pierwsza z nich mieści się w Brukseli, gdzie
odbywają się posiedzenia plenarne oraz zebrania komisji. Druga – w Luksemburgu – gdzie znajduje
się Sekretariat Generalny. Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się ostatnia, trzecia siedziba, w której
eurodeputowani spotykają się podczas posiedzeń plenarnych? Rozwiąż poniższą krzyżówkę, a litery
z zaznaczonych pól wskażą poprawną odpowiedź.

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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Materiał pomocniczy nr 5

Kto jest kim?

Z historią Parlamentu Europejskiego łączy się wiele nazwisk jego przewodniczących, których działania
wpływały na sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej unijnej instytucji. Przed wami znajdują się
zdjęcia ostatnich pięciu przewodniczących Parlamentu Europejskiego, daty ich urzędowania oraz
nazwiska. Połączcie je ze sobą.

Martin Schulz

Jerzy Buzek

Hans-Gert Pöttering

Pochodzący z Niemiec
przewodniczący PE
od 2012 roku.

Polak. Był
przewodniczącym PE
w latach 2009-2012.

Przewodniczący PE
w latach 2007-2009.
Pochodzi z Niemiec.

Josep Borrell

Pat Cox

Z pochodzenia Hiszpan.
Pełnił funkcję
przewodniczącego PE
w latach 2004-2007.

Pochodzący z Irlandii
przewodniczący PE
w okresie od 2002
do 2004 roku.

Europe Direct - Katowice
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Komisja Europejska

„Każdy, kto rzeczywiście chce, by na świecie nie było wojen,
musi stanowczo obstawać przy tym, by jego własny kraj zrzekł się pewnej części
swojej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowych”
Albert Einstein

TEMAT: Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach.
Część II – Komisja Europejska

Cele:




uczeń wie, czym jest Komisja Europejska i jaką rolę pełni w systemie instytucjonalnym UE
uczeń potrafi opisać, w jaki sposób wyłania się Komisję Europejską
uczeń potrafi wskazać, jakie są główne zadania Komisji i w jaki sposób je wypełnia

Metody:
 krzyżówka
 praca z tekstem
 praca w grupach

Pojęcia kluczowe:




Komisja Europejska
Przewodniczący Komisji Europejskiej
„strażniczka” traktatów

Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 2. „Komisja Europejska w pigułce”
Dla ucznia:
Nr 1. „Eurokrzyżówka”
Nr 3. „Jak realizowane są funkcje Komisji Europejskiej?” - teksty
Nr 4. „Z pierwszych stron gazet” – nagłówki prasowe dotyczące Komisji
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Europe Direct - Katowice
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie
Zajęcia rozpocznij od wyjaśnienia uczniom, że dziś poznają jedną z najważniejszych instytucji Unii
Europejskiej. Powiedz, że jest ona czymś na kształt „europejskiego rządu”, który broni interesów Unii
jako całości. Następnie rozdaj im Materiał pomocniczy nr 1 - Eurokrzyżówka. Po rozwiązaniu
krzyżówki dowiedzą się, o jaką instytucję chodzi.

2. Komisja Europejska - miniwykład
Skoro młodzież już wie, że będziecie rozmawiać o Komisji Europejskiej, możesz przejść do krótkiego
wykładu, podczas którego przedstawisz im w kilku słowach, czym jest ta instytucja i jakie są jej
główne zadania. Aby ułatwić sobie pracę możesz posiłkować się treściami zawartymi w Materiale
pomocniczym nr 2 – Komisja Europejska w pigułce.

3. Od teorii do praktyki, czyli jakie działania podejmuje Komisja Europejska – praca w grupach
Powiedz uczniom, że skoro dowiedzieli się czym jest Komisja Europejska, teraz poznają działania,
jakie podejmuje ona zgodnie ze swoimi funkcjami. Będzie to zasadnicze zadanie na zajęciach.
Przypomnij, że funkcje Komisji to: przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych
Parlamentowi i Radzie,
zarządzanie budżetem UE i rozdzielanie środków finansowych,
egzekwowanie prawa UE (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości) oraz reprezentowanie UE na arenie
międzynarodowej, na przykład poprzez negocjowanie umów między UE a innymi krajami. Podziel
uczniów na cztery grupy, każdej z nich rozdaj po jednym opisie funkcji Komisji (Materiał pomocniczy
nr 3 – Jak realizowane są funkcje Komisji Europejskiej?) oraz komplet nagłówków prasowych
dotyczących jej prac (Materiał Pomocniczy nr 4 – Z pierwszych stron gazet). Po zapoznaniu się
z tekstami zadaniem uczniów będzie omówienie przez przedstawiciela grupy, w jaki sposób Komisja
wypełnia swoje zadania, a także dobranie do nich odpowiednich nagłówków.
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Materiał pomocniczy nr 1

Eurokrzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1. Podstawowy akt prawny w systemie prawnym Unii Europejskiej – np. z Maastricht, Nicei.
2. Wspólna waluta europejska.
3. Instytucja reprezentująca obywateli w Unii Europejskiej, wybierana w wyborach powszechnych to …
Europejski.
4. Może być np. zagraniczna, bezpieczeństwa, ekologiczna.
5. ... Europejskie to środki finansowe, które pomagają obszarom mniej rozwiniętym w „dogonieniu”
reszty.
6. Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawowane przez państwa rotacyjnie, co pół roku, to... .
7. Jedno z państw-założycieli Wspólnot Europejskich.
8. ... europejska to proces zacieśniania współpracy pomiędzy państwami należącymi do Unii.
9. Robert, jeden z ojców-założycieli Wspólnot Europejskich. Jego imię nosi parada, odbywająca się
w Warszawie z okazji Dnia Europy.
10. Angela, przywódca największego kraju Unii Europejskiej.
11. Najnowszy członek UE, przystąpił do niej 1 lipca 2013 roku to … .
12. Karta ... Podstawowych – dokument, w którym określone są fundamentalne prawa człowieka w Unii
Europejskiej takie jak prawo do życia, edukacji czy wolności religijnej.
13. … unijny to ilość zasobów finansowych, jakie UE ma do dyspozycji na rok, plan wydatków i wpływów
pieniężnych.
14. Rada Unii Europejskiej czy Trybunał Sprawiedliwości to … Unii Europejskiej.
15. Program, dzięki któremu studenci z Unii Europejskiej mogą wyjechać na część studiów na inną
uczelnię, poza granice kraju.
16. Jerzy, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
17. Miasto w Portugalii, miejsce podpisania ostatniego z traktatów.
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Materiał pomocniczy nr 2

Komisja Europejska w pigułce
Komisja Europejska to jedna z podstawowych instytucji unijnych. Można wręcz powiedzieć,
że stanowi ona coś na kształt europejskiego rządu. Reprezentuje Unię Europejską jako całość,
w przeciwieństwie do Parlamentu Europejskiego, będącego przedstawicielem obywateli
unijnych, czy Rady Unii Europejskiej – ministrów reprezentujących poszczególne kraje UE.
Z racji tego, że pilnuje ona przestrzegania prawa europejskiego, często nazywa się ją
„strażniczką traktatów”.
Komisję Europejską tworzy 28 komisarzy, po jednym z każdego kraju członkowskiego. Wśród
nich jest również przewodniczący oraz kilku wiceprzewodniczących (obecnie ośmiu). Kadencja
Komisji Europejskiej trwa 5 lat. Jej formowanie rozpoczyna się od przewodniczącego, który jest
wybierany przez Radę przy zgodzie Parlamentu Europejskiego. Obecnie już drugą kadencję, do
2014 roku, przewodnictwo sprawuje Portugalczyk José Manuel Barroso. Po wyborze
przewodniczącego, również Rada, mianuje skład Komisji. W tym wypadku zasięga ona opinii
nowo wybranego przewodniczącego. Również na tym etapie niezbędne jest zatwierdzenie
kandydatur przez Parlament Europejski.
Główne zadania Komisji Europejskiej dotyczą realizacji polityki Unii Europejskiej. Wypełniane
są one poprzez:
 przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych Parlamentowi
i Radzie,
 zarządzanie budżetem UE i rozdzielanie środków finansowych,
 egzekwowanie prawa UE (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości),
 reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej, na przykład poprzez negocjowanie
umów między UE a innymi krajami.
Poza dwudziestką ósemką komisarzy, terminem Komisja Europejska określa się również
wszystkich stałych pracowników tej instytucji. Warto bowiem nadmienić, że jej struktura nie
kończy się na komisarzach – podlegają im Dyrekcje Generalne (urzędy odpowiedzialne za
konkretne gałęzi polityki unijnej), a także służby (np. Biblioteka Główna, Urząd Publikacji).
Ponadto w każdym kraju członkowskim istnieje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej,
będące jej przedłużeniem w terenie. Jednym z zadań tychże przedstawicielstw jest
koordynowanie w swoich krajach ogólnoeuropejskiej sieci Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct.
Swoją siedzibę Komisja Europejska ma w Brukseli i Luksemburgu. Ponadto posiada ona
wspomniane Przedstawicielstwa w krajach członkowskich, a także delegatury w stolicach
całego świata.
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Materiał pomocniczy nr 3

Jak realizowane są funkcje Komisji Europejskiej?

Komisja posiada „prawo inicjatywy prawodawczej” –
może przedstawiać wnioski dotyczące nowych aktów
prawnych służących ochronie interesów UE i jej
obywateli. Robi to tylko w tych kwestiach, którymi
nie można zająć się skutecznie na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym (zasada
pomocniczości).
Kiedy Komisja przedstawia wniosek dotyczący
danego aktu prawnego, stara się zaspokoić różne
interesy w jak najszerszym zakresie. W celu
zapewnienia poprawności szczegółów technicznych,
Komisja przeprowadza konsultacje
z ekspertami za pośrednictwem różnych komitetów
i grup. Przeprowadza również konsultacje publiczne.
Departamenty Komisji przygotowują projekt
proponowanego nowego aktu prawnego. Jeżeli co
najmniej 14 z 28 komisarzy popiera projekt, jest on
wysyłany do Rady i Parlamentu.
Po poddaniu projektu pod debatę i wprowadzeniu
do niego zmian, obydwie instytucje decydują, czy
należy go przyjąć jako akt prawny.

Wraz z Radą i Parlamentem Komisja
określa ogólne i długoterminowe
priorytety UE w zakresie
wydatkowania środków w „ramach
finansowych” UE. Komisja
przygotowuje również roczny budżet
do zatwierdzenia przez Parlament
i Radę oraz nadzoruje sposób
wydawania środków finansowych na
przykład przez agencje oraz władze
krajowe i regionalne. Kontrolę nad
zarządzaniem budżetem przez
Komisję sprawuje Trybunał
Obrachunkowy.
Komisja zarządza finansowaniem
polityki UE w poszczególnych
obszarach (np. w obszarze rolnictwa
i rozwoju wsi) oraz programów takich
jak „Erasmus” (wymiana studentów).
Źródło: europa.eu

Źródło: europa.eu

Jako „strażnik traktatów” Komisja kontroluje,
czy każde państwo członkowskie prawidłowo stosuje
prawo UE.
Jeżeli uzna, że rząd danego kraju nie stosuje się do
przepisów prawa UE, Komisja najpierw wysyła
oficjalne pismo z wnioskiem o rozwiązanie problemu.
W ostateczności Komisja kieruje daną sprawę do
Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał może nałożyć
kary, a jego orzeczenia są wiążące dla państw
członkowskich i instytucji UE.

Komisja występuje w imieniu państw
UE na forum organizacji
międzynarodowych takich jak
Światowa Organizacja Handlu.
Z ramienia UE negocjuje również
umowy międzynarodowe takie jak
umowa z Kotonu (o pomocy i handlu
między UE a rozwijającymi się
krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku).
Źródło: europa.eu

Źródło: europa.eu
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Materiał pomocniczy nr 4

Z pierwszych stron gazet

„Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy zabezpieczające prawa konsumentów”

„Komisja przedstawia projekt przepisów dotyczących oszustw podatkowych”

„Projekt przepisów zmniejszających formalności administracyjne w UE”

„Komisja proponuje przekazanie 22 miliardów na inwestycje w badania naukowe
i innowacje”

„Komisja wydaje pakiet zaleceń gospodarczych i finansowych na 2012”

„Komisja przedstawia projekt programów finansowych na rzecz wzrostu zatrudnienia”

„Komisja będzie surowiej egzekwować prawo zapobiegając nieuczciwym praktykom
handlowym”

„Surowsze egzekwowanie prawa dotyczącego wprowadzanie konsumentów w błąd”

„Komisja ponagla Polskę w sprawie wprowadzenia dyrektywy dotyczącej elektronicznych
pieniędzy”

„Komisja Europejska parafuje 4-letni protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów
z Marokiem”

„Bliższa współpraca z Chinami – szczyt UE-Chiny”

„Unia nakłada sankcje na libijskich przywódców”

30

Europe Direct - Katowice

Scenariusz 4

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej

„Przywództwo to zdolność przekładania wizji na rzeczywistość”
Warren Bennis

TEMAT: Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach.
Część III – Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej
Cele:





uczeń potrafi rozróżnić Radę Europejską od Rady Unii Europejskiej
uczeń wie, czym zajmują się obie instytucji w teorii i praktyce
uczeń zna składy obu instytucji
uczeń wie, w jaki sposób podejmuje się decyzje w obu Radach

Metody:
 mini-wykład
 odnajdowanie różnic
 praca grupowa
Pojęcia kluczowe:
 Rada Europejska
 Rada Unii Europejskiej
 konsensus
 większość kwalifikowana
 konfiguracje Rady Unii Europejskiej
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 1. „Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, czyli od ogólnych kierunków po konkretne
działania”
Dla ucznia:
Nr 2. „Znajdź różnice” – dopasowywanie
Nr 3. „Kto gdzie pracuje?” – karty do pracy grupowej
Nr 4. „Praca Rady Unii Europejskiej. Która sprawa jest właściwa dla danej konfiguracji” –
tabela do uzupełnienia
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji poznają dwie, bardzo ważne instytucje unijne – Radę
Europejską oraz Radę Unii Europejskiej. Zaznacz, że warto o tych dwóch ciałach rozmawiać
równocześnie, gdyż są one źródłem najczęstszych pomyłek z powodu podobnych nazw. Dodaj, że na
dzisiejszej lekcji dowiedzą się, jakie obowiązki mają obie Rady, skąd biorą się ich członkowie oraz co
różni je od siebie.
2. Mini-wykład
Zajęcia rozpocznij od krótkiego wykładu, w którym wyjaśnisz im podstawowe informacje na temat
obu bohaterów warsztatów. Przedstaw zawarte w Materiale pomocniczym nr 1 - Rada Europejska
i Rada Unii Europejskiej, czyli od ogólnych kierunków po konkretne działania informacje, szczególną
uwagę zwracając na pogrubione fragmenty tekstu. Przed rozpoczęciem wykładu podkreśl, że
informacje, które w nim zawrzesz będą niezbędne do wykonywania późniejszych zadań.
3. Znajdź różnice
Rozdaj uczniom wycięte karty z hasłami określającymi obie Rady (Materiał Pomocniczy nr 2 - Znajdź
różnice). Zadaniem uczniów jest dopasowanie haseł do instytucji, którą opisują. Powiedz uczniom,
że powinni wykorzystać informacje uzyskane podczas poprzedzającego zadanie wykładu.
Dla ułatwienia zadanie może być wykonywane w grupach.
4. Kto gdzie pracuje?
Przypomnij uczniom, że Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej różnią się personalnie. W pierwszej
z nich zasiadają szefowie rządów bądź głowy państw, w drugiej przedstawiciele rządów w randze
ministra. Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy. Każdej z nich rozdaj karty z przedstawionymi
postaciami polityków europejskich (Materiał pomocniczy nr 3 – Kto gdzie pracuje?). Zadaniem
młodzieży jest przyporządkowanie, który z nich zasiada w Radzie Europejskiej, który zaś w Radzie Unii
Europejskiej. Uwaga! Jedna z przedstawionych osób nie zasiada w żadnej z Rad – zgadnij, która!
5. Czym zajmuje się Rada Unii Europejskiej?
Powiedz uczniom, że na zakończenie zajęć dowiedzą się, czym zajmuje się Rada Unii Europejskiej.
Aby zrozumieć, na czym polega praca Rady w różnych konfiguracjach, będą oni musieli
przyporządkować konkretną sprawę do jednego z dziesięciu składów, w jakich ona zasiada,
wybierając z propozycji dostępnych na górze tabeli (Materiał pomocniczy nr 4 - Praca Rady Unii
Europejskiej. Która sprawa jest właściwa dla danej konfiguracji). Zaproponuj uczniom, by dopisali
również własne pomysły. Możesz nagrodzić grupę, która poda najwięcej własnych propozycji.

32

Europe Direct - Katowice

Scenariusz 4

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej

Materiał pomocniczy nr 1

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, czyli od ogólnych kierunków po konkretne
działania

Rada Europejska to ciało polityczne, którego zadaniem jest ustanawianie ogólnych kierunków
i priorytetów polityki europejskiej o znaczeniu horyzontalnym. Choć utworzono ją w 1974 roku,
dopiero po Traktacie z Lizbony (2009 r.) zyskała status oficjalnej instytucji unijnej. Składa się ona
z szefów rządów (premierzy, kanclerze) lub głów państw (prezydenci), którzy spotykają się cztery
razy do roku, aby debatować nad przyszłością Unii Europejskiej oraz tworzyć ogólny plan jej
rozwoju. W posiedzeniach Rady uczestniczy 28 przywódców krajów, Wysoki Przedstawiciel UE ds.
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także prowadzący obrady Przewodniczący. Jego
kadencja jest stała i trwa 5 lat. Obecnie Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Belg, Herman van
Rompuy. Rada Europejska nie uchwala aktów prawnych – wydawane przez nią dokumenty nie
mają charakteru wiążącego. Istotne jest to, że decyzje, które podejmuje Rada Europejska są
najczęściej uzgadniane drogą konsensusu. Oznacza to, że jej członkowie muszą uzgodnić
podejmowane decyzje, bez głosowania nad nimi.
Zupełnie inny charakter ma Rada Unii Europejskiej. Jest to ciało, które wspólnie z Parlamentem
Europejskim uchwala prawo unijne. Rada Unii Europejskiej to specyficzna instytucja, nie
posiadająca stałego składu. W jej posiedzeniach uczestniczą politycy na szczeblu ministra,
odpowiedzialni za gałąź polityki odpowiadającej jednej z dziesięciu konfiguracji Rady:











Rada ds. ogólnych;
Rada ds. zagranicznych;
Rada ds. gospodarczych i finansowych;
Rada ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;
Rada ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów;
Rada ds. konkurencyjności;
Rada ds. transportu, telekomunikacji i energii;
Rada ds. rolnictwa i rybołówstwa;
Rada ds. środowiska;
Rada ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.

Mówiąc jaśniej – w Radzie ds. zagranicznych zasiadają ministrowie spraw zagranicznych, w radzie ds.
gospodarczych i finansowych obradują ministrowie finansów lub gospodarki itp.
Posiedzeniom Rady ds. zagranicznych, (które odbywają się permanentnie) przewodniczy Wysoki
Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Wszystkim innym konfiguracjom Rady
przewodniczy minister z kraju, który sprawuje obecnie prezydencję w RUE. Przejmuje się ją
rotacyjnie co pół roku. W Radzie Unii Europejskiej, od stycznia 2014 roku decyzje podejmowane
będą tzw. podwójną większością głosów.
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Materiał pomocniczy nr 2

Znajdź różnice
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Rada Europejska

Rada Unii Europejskiej

Spotyka się dwa razy w ciągu półrocza.

Nie ma ustalonej częstotliwości spotkań.

Wyznacza ogólne kierunki polityki
i priorytety Unii Europejskiej.

Jest ciałem prawodawczym Unii
Europejskiej.

Zazwyczaj decyzje podejmuje w drodze
konsensusu.

Decyzje podejmuje w głosowaniu,
większością kwalifikowalną.

Posiada stałego przewodniczącego,
wybieranego na pięcioletnią kadencję.

Nie posiada stałego przewodniczącego.

Nie ma uprawnień do uchwalania aktów
prawnych.

Wspólnie z Parlamentem Europejskim
uchwala akty prawne.
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Materiał pomocniczy nr 3

Kto gdzie pracuje?

David Cameron

Angela Merkel

François Hollande

Premier Wielkiej Brytanii

Kanclerz Niemiec

Prezydent Francji

Enrico Letta

Elżbieta II

Dalia Grybauskaitė

Premier Włoch

Królowa Wielkiej Brytanii

Prezydent Litwy

Guido Westerwelle

Jan Vincent-Rostowski

Ruairi Quinn

Minister Spraw Zagranicznych
w Niemczech

Polski Minister Finansów

Irlandzki Minister Pracy
i Umiejętności

Henrik Dam-Kristensen

Ángel Gabilondo Pujol

Tomáš Borec

Minister Transportu Danii

Minister Edukacji w Hiszpanii

Minister Sprawiedliwości
Republiki Słowackiej
stan na 1.09.2013 r.
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Materiał pomocniczy nr 4

Prace Rady Unii Europejskiej. Która sprawa jest właściwa dla danej konfiguracji?
Inicjatywa na rzecz demokracji, praw człowieka i praworządności / Europejska Inicjatywa Obywatelska /
Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie / Południowe Sąsiedztwo / Podatek od transakcji bankowych /
Regulacje dotyczące podatku VAT / Współpraca sądowa / Strefa Schengen / Zatrudnienie kobiet /
Bezrobocie wśród młodzieży / Europejski przemysł produkcji stali / Sektor budowlany w UE / Obniżenie
stawek roamingowych / Infrastruktura energetyczna / Limity połowu ryb morskich / Wsparcie dla upraw
ekologicznych / Poziom emisji zanieczyszczeń w sektorze lotniczym / Strategia dotycząca
bioróżnorodności / Erasmus dla wszystkich / Uczenie się przez całe życie
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Rada ds. ogólnych

Rada ds.
środowiska

Rada ds.
rolnictwa
i rybołówstwa

Rada ds.
konkurencyjności

Rada ds.
gospodarczych
i finansowych

Rada ds. wymiaru
sprawiedliwości
i spraw
wewnętrznych

Rada ds.
zatrudnienia,
polityki
społecznej,
zdrowia i ochrony
konsumentów

Rada
ds. transportu,
telekomunikacji
i energii

Rada ds.
zagranicznych

Rada ds. edukacji,
młodzieży,
kultury i sportu
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Pozostałe instytucje UE

„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna”
Lew Tołstoj

TEMAT: Kto jest kim w Unii Europejskiej, czyli rzecz o instytucjach.
Część IV – Pozostałe instytucje Unii Europejskiej

Cele:




uczeń rozpoznaje pozostałe instytucje Unii Europejskiej – Trybunały, Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Bank Centralny i Rzecznika Praw
Obywatelskich
uczeń potrafi określić, czym dane instytucje się zajmują
uczeń wie, gdzie znajdują się siedziby tych instytucji

Metody:
 dyskusja
 praca grupowa
Pojęcia kluczowe:
 Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 Europejski Trybunał Obrachunkowy
 Europejski Bank Centralny
 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Komitet Regionów
 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Materiały pomocnicze:
Dla ucznia:
Nr 1. „Co to za instytucja?” – opis instytucji Unii Europejskiej
Nr 2. „Co to za instytucja?” – karta pracy
Nr 3. „Czym oni się zajmują?” – karty
Nr 4. „Sprawdź, ile pamiętasz”
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie - dyskusja
Powiedz uczniom, że najbardziej znane instytucje unijne to nie wszystko. Aby sterować tak wielkim
organizmem, jakim jest Unia Europejska, potrzebny jest szereg innych organów, które będą ułatwiać
to zadanie. Przypomnij wspólnie z młodzieżą, czym zajmują się Parlament Europejski, Komisja
Europejska oraz Rady. Zapytaj, czy według nich potrzebne byłyby inne. Jeśli tak, to jakie. Postaraj się
naprowadzać uczniów na te, o których będziecie rozmawiać na lekcji.
2. Co to za instytucja? – praca z tekstem
Podziel uczniów na sześć grup. Każdej z nich rozdaj jeden z krótkich tekstów, które dotyczą
omawianych instytucji europejskich (Materiał pomocniczy nr 1 – Co to za instytucja?). Jednocześnie
rozdaj im do uzupełnienia karty pracy (Materiał pomocniczy nr 2). Każda z grup musi odpowiedzieć
na zawarte w nich pytania. Po zakończonej pracy przedstawiciel każdej z grup przedstawi reszcie
klasy instytucje, którą zajmowała się jego grupa.
3. Czym się zajmują?
Powiedz uczniom, aby pozostali w grupach, w których pracowali przy poprzednim zadaniu. Powiedz
im, że skoro poznali już teorię pracy wybranych instytucji europejskich, czas na praktykę. Każda
z grup dostanie przykłady autentycznych spraw (Materiał pomocniczy nr 3 - Czym oni się zajmują?),
jakimi one się zajmowały. Zadaniem każdej z grup będzie wybranie odpowiednich dla instytucji, którą
opisywali w poprzednim zadaniu. Następnie wspólnie sprawdźcie, czy odpowiedzi były prawidłowe.
Podczas sprawdzania zadania jeszcze raz omówcie wspólnie kompetencje poszczególnych instytucji.
4. Podsumowanie – sprawdź, ile zapamiętałeś
Na koniec zbierz od grup wszystkie materiały, które otrzymali w trakcie zajęć. Rozdaj każdej z grup
Materiał pomocniczy nr 4 – Sprawdź, ile pamiętasz. Ich ostatnim zadaniem będzie dopasowanie
do siebie instytucji, jej siedziby oraz tego, jaki jest jej charakter. Zadanie to ma na celu sprawdzenie,
ile uczniowie wynieśli z pracy nie tylko swojej, ale i innych grup. Aby nieco zmotywować młodzież,
możesz nagrodzić najszybszą z nich.
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Materiał pomocniczy nr 1

Co to za instytucja?
- opis instytucji Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest czymś w rodzaju sądu Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest
dokonywanie takiej wykładni prawa unijnego, by było ono jednakowe we wszystkich krajach członkowskich.
Rozstrzyga on również spory pomiędzy rządami państw członkowskich a instytucjami unijnymi, a także
rozpatruje sprawy wnoszone przez osoby fizyczne i prawne przeciwko unijnym instytucjom.
Struktura Trybunału, który swoją siedzibę ma w Luksemburgu, składa się z trzech organów. Pierwszym jest
sam Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się omawianymi wyżej zagadnieniami, poza sprawami złożonymi
przez osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorstwa oraz niektóre organizacje, które z kolei leżą w kompetencji
Sądu czyli organu pomocniczego, utworzonego dla lepszej ochrony praw obywateli. Sąd rozpatruje też sprawy
związane z prawem konkurencji. Trzecim z organów jest Sąd do spraw Służby Publicznej – zajmuje się on
sporami pomiędzy Unią Europejską a jej pracownikami.
Trybunał Sprawiedliwości UE składa się z sędziów (po jednym z każdego kraju członkowskiego) oraz rzeczników
generalnych, których jest ośmiu. Mianowani są oni na sześcioletnią odnawialną kadencję. Kandydatury
są uzgadniane przez rządy państw członkowskich.
Trybunał rozpatruje głównie pięć rodzajów spraw. Pierwszym są wnioski o orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
Ta skomplikowana nazwa odnosi się do wniosków, które składają sądy krajowe, po to by uzyskać swoistą
„poradę” od Trybunału w kwestii tego, jak interpretować dane prawo. Drugi to rozpatrywanie skarg
wnoszonych przez Komisję Europejską w przypadku niewypełniania zobowiązań wynikających z prawa UE.
Trzeci rodzaj to skargi na to, że jakiś akt prawa UE jest niezgodny z tym dotychczas uchwalony. Czwarta
kategoria spraw to znowu skargi – tym razem na instytucje unijne – w przypadku gdy nie wypełniają one
należycie swoich obowiązków. Ostatni rodzaj to skargi indywidualne, wnoszone przez osoby fizyczne, gdy
doznały one szkody związanej z działaniem lub brakiem działania instytucji Unii Europejskiej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany także Europejskim Ombudsmanem (z jęz. szwedzkiego) jest
organem pomocniczym Unii Europejskiej, którego zadaniem jest ochrona obywateli Unii Europejskiej oraz
osób zamieszkałych na jej terenie, przed niewłaściwym administrowaniem, łamaniem prawa UE lub praw
człowieka przez instytucje i organy Unii Europejskiej.
Rzecznik Praw Obywatelskich to instytucja wybierana przez Parlament Europejski na pięcioletnią kadencję.
Obecnie, od 2010 roku drugą kadencję pełni Grek, Nikiforos Diamandouros.
Rzecznik odpowiedzialny jest za rozpatrywanie skarg na instytucje, organy, urzędy i agencje unijne, które
wpływają do niego od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz organizacji działających na terenie UE. Mogą one
dotyczyć złego administrowania lub łamania prawa i praw człowieka, czyli np. dyskryminacji, opieszałości,
nadużywania władzy czy nieprawidłowych procedur. Rzecznik może też wszcząć postępowanie z własnej
inicjatywy. W miarę możliwości załatwia on sprawy polubownie, informując instytucję o skardze, starając się
mediować między instytucją a wnoszącym skargę podmiotem, czy też wystosować zalecenie. W przypadku
braku rozwiązania sprawy, zwraca się do Parlamentu o podjęcie działań na szczeblu politycznym. Warto
nadmienić, że Rzecznik nie rozwiązuje spraw na szczeblu krajowym, nie przyjmuje też skarg na osoby fizyczne
lub prawne, a także nie ingeruje w działalność sądów czy rzeczników krajowych.
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Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej
Drugi z Trybunałów przewidziany w systemie prawnym Unii Europejskiej to Trybunał Obrachunkowy. Zajmuje
się on kontrolą i usprawnieniem zarządzania finansami Unii Europejskiej, a także przygotowuje sprawozdania
dotyczące wydatkowania finansów publicznych przez instytucje UE. Celem jego powołania było dbanie o to,
by pieniądze, którymi dysponuje Unia Europejska (wcześniej Wspólnoty Europejskie), były wydatkowane
właściwie i by nie dochodziło do nadużyć.
Trybunał Obrachunkowy składa się z Prezesa oraz 28 członków wybieranych na sześcioletnią, odnawialną
kadencję. Prezes wybierany jest przez członków na połowę tego czasu. Poza nimi członkiem Trybunału jest
również Sekretarz Generalny – to wybierany na sześcioletnią kadencję najwyższy rangą urzędnik w Trybunale,
który kieruje jego pracami i jest odpowiedzialny za administrację instytucji. Trybunał pracuje w pięciu izbach,
z których każda jest odpowiedzialna za jakiś sektor polityki.
Czym zajmuje się Trybunał? Głównym zadaniem jest przedkładanie Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie
corocznego sprawozdania za poprzedni rok budżetowy. Jest ono niezbędne do zatwierdzenia wykonania
budżetu przez Komisję Europejską. Dodatkowo Trybunał wydaje opinie dotyczące przepisów finansowych
tworzonych w Unii Europejskiej oraz walczy z nadużyciami finansowymi. Istotnym uprawnieniem jest też
możliwość kontroli przeprowadzanych przez Trybunał w instytucjach unijnych oraz krajach, które otrzymują
pomoc ze środków europejskich. Wszystko to w celu ochrony Funduszy Europejskich przed niewłaściwym ich
wykorzystaniem. Trybunał w swojej pracy jest całkowicie niezależny przed innymi instytucjami.
W przeciwieństwie jednak do Trybunał Sprawiedliwości nie posiada funkcji sądowej – nie może wydawać
wyroków. Wszelkie nadużycia i nieprawidłowości, które wykryją jego pracownicy są przekazywane do OLAF –
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja, której głównym celem jest zarządzanie wspólną walutą – euro oraz
dbanie o stabilność cen w Unii Europejskiej. Odpowiada on również za kształtowanie i wdrażanie polityki
gospodarczej i pieniężnej Unii. Siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem.
EBC odpowiada za stabilność systemu finansowego całej Unii. W tym celu ściśle współpracuje z bankami
centralnymi wszystkich 28 krajów członkowskich, tworząc wspólnie z nimi Europejską Sieć Banków
Centralnych. EBC składa się z Zarządu (złożonego z sześciu członków mianowanych na 8 lat przez przywódców
państw strefy euro), Rady Prezesów, w którą wchodzi Zarząd i szefowie banków centralnych krajów strefy euro
oraz Rada Ogólna, której skład to już prezesi banków wszystkich 28 państw członkowskich oraz prezes
i wiceprezes EBC.
Do głównych zadań EBC należy kontrolowanie euro, zarządzanie rezerwami walutowymi, pomaganie organom
krajowym w sprawowaniu nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi, zezwalanie bankom państw
członkowskich na emisję waluty euro oraz monitorowanie trendów cenowych. Aby wykonywać swoje zadania,
Europejski Bank Centralny musi być w pełni niezależny. Nie może zatem przyjmować instrukcji od państw
członkowskich, państw członkowskich oraz żadnej z instytucji Unii Europejskiej.
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Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to jedno z ciał doradczych Unii Europejskiej. Jego celem jest
występowanie do instytucji unijnych w imieniu różnych grup interesu i obywateli państw członkowskich.
W tym celu wydaje on swoje dokumenty konsultacyjne i opinie, które przekazywane są odpowiednim unijnym
instytucjom.
W Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym zasiada 353 członków. Nominowani oni są przez rządy
państw członkowskich Unii oraz Radę Unii Europejskiej na odnawialną, 5-letnią kadencję. Za swoją pracę nie
pobierają oni wynagrodzenia, a jedynie dietę, która pokryć ma wszelkie koszty związane z uczestnictwem
w posiedzeniach. Liczba członków, która przypada na każdy kraj UE jest ściśle określona i uzależniona od liczby
ludności. Dla Polski wynosi ona 21 członków. Więcej posiadają wyłącznie Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz
Włochy.
Komitet został utworzony jako forum dyskusyjne związane z tworzeniem jednolitego rynku wewnętrznego we
Wspólnotach Europejskich. Obecnie należą do niego przedstawiciele trzech grup – pracodawców,
pracowników oraz grup interesu (np. konsumentów). Jego zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której
przedstawiciele najróżniejszych grup (np. rolników, przedsiębiorców, związków zawodowych) będą mieli
okazję do wypowiedzenia się na temat aktów prawnych, które tworzone są przez instytucje do tego
przeznaczone. W ciągu roku wydaje on około 170 opinii i dokumentów rocznie. Wszystkie są podawane do
wiadomości instytucjom unijnym, a następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komitet Regionów
Komitet Regionów, to kolejne ciało doradcze Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest reprezentowanie
samorządów lokalnych z państw członkowskich w Unii Europejskiej.
Komitet Regionów to ciało złożone z 353 członków wybieranych przez Radę Unii Europejskiej, działającej na
wniosek państw członkowskich. Każdy z członków, podobnie jak jego zastępca, mianowany jest na pięcioletnią
kadencję, która może być odnowiona. Nie ma jednej procedury wyboru członków – państwa członkowskie
robią to w określony przez siebie sposób – grunt to odzwierciedlenie regionalnej bądź lokalnej struktury
w swoim kraju. Zwykle są to przedstawiciele władz samorządowych w swoich krajach.
Czym zajmuje się Komitet Regionów? Podczas pięciu sesji plenarnych, które odbywają się w ciągu roku
przyjmuje on opinie, które wcześniej przygotowywane są w sześciu komisjach. Opinie te dotyczą prawa
wspólnotowego, które rozpatrywane jest przez nie z perspektywy samorządów lokalnych i regionalnych.
Dodatkowo Komitet Regionów przyjmuje rezolucje w sprawie aktów prawnych najwyższej wagi. Ważne jest,
że wszystkie wydawane przez Komitet dokumenty, mają jedynie charakter doradczy dla instytucji unijnych
zajmujących się przygotowywaniem i głosowaniem nad aktami prawnymi, jednakże w przypadku spraw
bezpośrednio dotyczących samorządów, Komisja, Rada i Parlament mają obowiązek zasięgania jego opinii.
Obecnie dzieje się to już na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych przez Komisję.
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Materiał pomocniczy nr 2

Co to za instytucja?
- karta pracy

NAZWA INSTYTUCJI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SIEDZIBA INSTYTUCJI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KTO WCHODZI W SKŁAD INSTYTUCJI?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W JAKI SPOSÓB WYBIERA SIĘ SKŁAD?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CZYM ZAJMUJE SIĘ DANA INSTYTUCJA?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Materiał pomocniczy nr 3

Czym oni się zajmują?

Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej

Europejski Rzecznik Praw
Obywatelskich

Trybunał Obrachunkowy
Unii Europejskiej

„Naczelny Sąd Administracyjny
w Polsce zwraca się
z zapytaniem dotyczącym
zgodności prawa polskiego
z unijnym w sprawie usług
telekomunikacyjnych”

„Obywatel niemiecki skarży się
na Komisję Europejską
w sprawie nieudzielenia
dostępu do dokumentów
o które wnioskował”

„Oceniono skuteczność
pomocy finansowej dla
przedsiębiorców z terenu Unii
Europejskiej”

„Komisja Europejska zarzuca
Polsce niewywiązywanie się ze
zobowiązań wynikających z
unijnego prawa dotyczącego
transportu kolejowego”

„Zarzut do Komisji Europejskiej
dotyczący dyskryminowania
obywateli UE nie
posługujących się językiem
angielskim przy ogłaszaniu
konsultacji społecznych”

„Odbyła się wizyta kontrolna
w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego w celu kontroli
wydatkowania Funduszy
Unijnych w naszym kraju”

Europejski Bank Centralny

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Regionów

„Wystawiono opinię dotyczącą
wprowadzenia waluty euro na
Łotwie”

„Komisja Europejska
zasięgnęła opinii w sprawie
pakietu na rzecz zatrudnienia
młodzieży”

„Wnioskowano o opinię
w sprawie gospodarki
odpadami na poziomie
samorządów lokalnych
i regionalnych”

„Opublikowano liczbę
przejętych w 2012 roku
fałszywych banknotów euro”

„Parlament poprosił o opinię w
sprawie ochrony środowiska
do 2020 roku”

„Wydano opinię dotyczącą
silniejszego udziału władz
regionalnej w zarządzaniu
koleją”
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Materiał pomocniczy nr 4

Sprawdź, ile pamiętasz
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Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej

Komitet Regionów

Luksemburg

Bruksela

Instytucja sądowa

Instytucja doradcza

Trybunał Obrachunkowy
Unii Europejskiej

Europejski Bank Centralny

Luksemburg

Frankfurt nad Menem

Instytucja sądowa

Instytucja bankowa

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Rzecznik
Praw Obywatelskich

Bruksela

Strasburg

Instytucja doradcza

Organ pomocniczy UE
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Droga Polski do Unii Europejskiej

„Patrz w gwiazdy,
ale uważaj na drogę…”
Wilhelm Raabe

TEMAT: Droga Polski do Unii Europejskiej
Cele:




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

Metody:
 dyskusja
 praca w grupach
Pojęcia kluczowe:
 integracja europejska
 Polska w Unii Europejskiej
 szanse i zagrożenia dla Polski w UE
 wady i zalety przystąpienia Polski do UE
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 3. „Krok po kroku” – kalendarium
Nr 4. „Za czy przeciw?” - karta pytań dodatkowych
Nr 5. „Zyski i straty” – karta pytań dodatkowych
Dla ucznia:
Nr 1. „Unia Europejska w oczach polityków” - układanka
Nr 2. „Szanse i zagrożenia” – karta pracy
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie
Zapytaj uczniów, czy wiedzą, ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej. Zapytaj, kiedy powstała
i czy do UE należy również Polska. Odpowiedź jest jasna – Polska należy do Unii Europejskiej, ale nie
zawsze tak przecież było. UE nie powstała jako organizacja dwudziestu ośmiu państw, ale rozszerzała
się stopniowo.
Wspólnie przypomnijcie sobie najważniejsze daty z historii Unii, przede wszystkim te dotyczące jej
rozszerzania. Zatrzymajcie się na 2004 roku. Wtedy Polska – dokładnie 1 maja – razem z grupą
dziewięciu innych państw, dołączyła do UE.
Przejdźcie do historii Polski. Przedyskutujcie krótko najważniejsze przeszkody, które stały na drodze
polskiej integracji z Unią od czasu powstania Wspólnot Europejskich – przede wszystkim „żelazną
kurtynę, która zapadła od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem, dzieląc nasz
kontynent”
(W. Churchill, przemówienie w Fulton; 5 marca 1946).
Posługując się Materiałem pomocniczym 3 – Krok po kroku – przedstaw uczniom proces integracji
Polski z Unią Europejską.
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2. Polacy wobec integracji
Dołączenie Polski do NATO i Unii Europejskiej zostało uznane za priorytet rozwoju Polski po 1989
roku. Zdecydowany odwrót od wschodu oraz zwrot na zachód miał mimo wszystko i zwolenników,
i przeciwników, tak wśród elit politycznych, jak i wśród społeczeństwa.
Zachęć uczniów do krótkiej dyskusji. Zadając im pytania z Materiału pomocniczego 4 – Za czy
przeciw?, ustalcie, jakie nastroje wobec integracji Polski ze strukturami europejskimi panowały
w społeczeństwie.
Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy 1 – Unia Europejska w oczach polityków. Powiedz, że skupicie
się na stosunku polskich partii politycznych do integracji. Do czterech stanowisk należy dopasować
odpowiednie partie polityczne i cechy danego stanowiska. Bazą wiedzy będą informacje wcześniej
zdobyte podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

3. Szanse i zagrożenia
Dołączeniu do Unii Europejskiej towarzyszyło wiele kontrowersji. Swoje argumenty mieli przeciwnicy
i zwolennicy akcesji. Argumenty te najogólniej podzielić można na polityczne, ekonomiczne
i kulturowe.
Podziel uczniów na 3 grupy (w przypadku dużej liczby uczniów – na 6). Rozdaj grupom Materiał
pomocniczy 2 – Szanse i zagrożenia. Każda z trzech grup niech zajmie się jedną płaszczyzną szans
i zagrożeń wynikających z integracji z Unią Europejską (grupa pierwsza – płaszczyzna polityczna,
grupa druga – płaszczyzna gospodarcza, grupa trzecia – płaszczyzna kulturowa). Wytłumacz uczniom,
że muszą odnaleźć odpowiednie argumenty dla płaszczyzny, którą za zadanie mają opracować.
Wszystkie argumenty znajdują się w ramce. Każda grupa powinna wybrać lidera, który przedstawi
później wyniki pracy.

4. Zyski i straty
Wiedząc, jakie obawy i nadzieje towarzyszyły przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, spróbujcie
podsumować dziewięć lat przynależności naszego państwa do tej organizacji. Zadaj uczniom pytania
z Materiału pomocniczego 5 – Zyski i straty.
5. Podsumowanie
Spróbuj z uczniami dojść do wspólnego stanowiska. Podsumowaniem zajęć niech będzie wspólna
odpowiedź na pytanie: „czy warto było do Unii Europejskiej dołączyć?”.
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Materiał pomocniczy nr 1

Przeciw

Tak, ale

Europa ojczyzn

Europa ojczyzna

Unia Europejska w oczach polityków
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Sojusz Lewicy Demokratycznej
Unia Pracy
Ruch Stu (AWS)

Akcja Wyborcza „Solidarność”
Polska prawica

Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska Partia Socjalistyczna
Radykalna lewica

Zjednoczona Europa ma mieć
charakter federacyjny (ścisły
związek państwa)

Związek suwerennych państw
opartych na chrześcijańskich
korzeniach i chrześcijańskiej
tożsamości

Członkostwo w Unii jako
konieczność, brak innej możliwości
rozwoju

Konfederacja Polski Niepodległej

Zagrożenie gospodarcze

Unia Polityki Realnej

Zagrożenie biurokratyczne
i ideologiczne

Polska Wspólnota Narodowa –
Polskie Stronnictwo Narodowe

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

Obrona polskiej tożsamości
Eksponowanie wartości
chrześcijańskich

Zastrzeżenia wobec integracji
europejskiej
Renegocjacja niektórych
niekorzystnych dla Polski ustaleń

UE jako obcy element zagrażający
wartościom narodowym
i uosobienie „zgniłego Zachodu”

Zagrożenie tożsamości narodowej
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Materiał pomocniczy nr 2

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

SZANSE

ZAGROŻENIA
PŁASZCZYZNA POLITYCZNA

PŁASZCZYZNA EKONOMICZNA

PŁASZCZYZNA KULTUROWA
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Materiał pomocniczy nr 3

Krok po kroku – kalendarium
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18 kwietnia 1951 – Traktat Paryski: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Belgia,
Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, RFN)
25 marca 1957 – Traktaty Rzymskie: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
1967- Traktat fuzyjny: połączenie instytucjonalne Wspólnot
1973 – dołączenie do Wspólnot Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii
1981 – dołączenie do Wspólnot Grecji
1986 – dołączenie do Wspólnot Hiszpanii i Portugalii
1992 – Traktat z Maastricht: powstanie Unii Europejskiej
1995 – dołączenie do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji
2004 – dołączenie do Unii Europejskiej Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Estonii,
Litwy, Łotwy, Cypru i Malty
2007 – dołączenie do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii
2007 – Traktat z Lizbony: Unia Europejska organizacją międzynarodową
2013 – dołączenie do Unii Europejskiej Chorwacji
1990 – wniosek o rozpoczęcie negocjacji stowarzyszeniowych między Polską i Wspólnotami
(szef polskiej delegacji negocjacyjnej – Jacek Saryusz-Wolski, unijnej – Pablo Benavides Salas)
16 grudnia 1991 – Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi
(początek integracji Polski ze Wspólnotami; Układ regulował 9 obszarów, m.in. dialog
polityczny, współpracę gospodarczą oraz przepływ pracowników), deklaracja Polski o chęci
przystąpienia do WE
Czerwiec 1993 – Kopenhaga: potwierdzenie możliwości przystąpienia do UE krajów z nią
stowarzyszonych, jeśli spełnią ustalone kryteria (tzw. kryteria kopenhaskie)
8 kwietnia 1994 – wniosek Polski w sprawie jej przystąpienia do UE
1 października 1996 – początek funkcjonowania Komitetu Integracji Europejskiej (organ
administracji rządowej ds. podejmowania i koordynowania polityki w sprawach związanych
z integracją)
22 maja 1997 – Narodowa Strategia Integracji (zbiór przedsięwzięć, które powinny zostać
zrealizowane dla uzyskania członkostwa)
16 lipca 1997 – avis (opinia) Komisji Europejskiej o złożonych wnioskach akcesyjnych
13 grudnia 1997 – Luksemburg: decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z sześcioma
państwami kandydującymi (także z Polską)
31 marca 1998 – rozpoczęcie oficjalnych negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią
Europejską; pierwszy etap: screening (przegląd) prawa, później negocjacje merytoryczne
13 grudnia 2002 – Kopenhaga: ostateczne zakończenie negocjacji Polski z UE
16 kwietnia 2003 – Ateny: podpisanie traktatu akcesyjnego dziesięciu państw Europy
Środkowo-Wschodniej (wśród nich – Polski) oraz Cypru i Malty do Unii Europejskiej
7 – 8 czerwca 2003 – referendum akcesyjne: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” – Tak (77,45%), Nie (22,55%)
1 maja 2004 – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
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Materiał pomocniczy nr 4

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

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

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

Materiał pomocniczy nr 5

Zyski i straty
 Czy wzrosła międzynarodowa rola Polski?
 Czy Polska uzależniła się od kapitału zagranicznego?
 Czy wzmocniło się bezpieczeństwo Polski?
 Czy została zagrożona tożsamość narodowa Polaków?
 Czy Polska otrzymała znaczną pomoc finansową z budżetu UE?
 Czy przyspieszył się rozwój gospodarczy i wzrósł poziom życia Polaków?
 Czy obawa przed przewodnictwem Niemiec w Europie okazała się słuszna?
 Czy Polska utraciła suwerenność?
 Czy Kościół Katolicki utracił swoją tradycyjną rolę w narodzie polskim?
 Czy pojawiły się poważne problemy w polskim rolnictwie?
 Czy konieczna była szybka restrukturyzacja górnictwa i hutnictwa, pojawiły się bankructwa,
wzrosło bezrobocie?
 Czy w Polsce wzmocniła się demokracja?
 Czy wykorzystaliśmy wolny dostęp do wspólnego rynku?
 Czy korzystamy z praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej?
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„Bez praw nie może być prawdziwej wolności”
Andrzej Frycz Modrzewski

TEMAT: 2013 – Europejski Rok Obywateli
Cele:
• uczeń uświadamia sobie potrzebę znajomości swoich praw jako obywatela UE
• uczeń zna podstawowe prawa obywateli, wie też jak z nich korzystać
• uczeń poznaje mechanizm Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
Metody:
 test
 praca indywidualna
 praca grupowa
 wykład
Pojęcia kluczowe:
 prawa obywatelskie
 obywatelstwo Unii Europejskiej
 Europejska Inicjatywa Obywatelska
 Europejski Rok Obywateli 2013

Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
 Nr 2. „Test świadomości obywatelskiej – klucz odpowiedzi”
 Nr 6. „Europejska Inicjatywa Obywatelska” – wykład
Dla ucznia:
 Nr 1. „Test świadomości obywatelskiej”
 Nr 3. „Co to za prawo – rozpoznaj je!” – karta pracy
 Nr 4. „Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce” – karta pracy
 Nr 5. „Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce”
 Nr 7. „Europejska Inicjatywa Obywatelska w praktyce” – karta pracy
 Nr 8. „Europejska Inicjatywa Obywatelska w praktyce” – karty do wycięcia
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 oprócz tego, że są obywatelami Polski, każdy z nas
posiada jeszcze drugie obywatelstwo – europejskie. Zapytaj ich, czy mieli
tego świadomość wcześniej. Wytłumacz, że z racji tego, iż w UE obywatele
często o tym zapominają, Komisja Europejska postanowiła rok 2013 ustanowić Europejskim Rokiem
Obywateli. W jego ramach będzie ona przypominać swoimi działaniami, jakie prawa przysługują
obywatelom UE, z tego też powodu odbywają się właśnie te zajęcia. Rozdaj młodzieży testy
świadomości obywatelskiej (Materiał pomocniczy nr 1). Powiedz, żeby każdy z nich, szczerze
odpowiedział na te pytania. Gdy skończą, przeczytaj im, według klucza (Materiał pomocniczy nr 2),
na jakim poziomie znajomości swoich praw się znajdują.
2. Co to za prawo? – praca indywidualna
Powiedz uczniom, że jednym z głównych celów tej lekcji jest uświadomienie im, jakie prawa
przysługują unijnym obywatelom. Aby to ułatwić, rozdaj im Materiał pomocniczy nr 3 - Co to za
prawo – rozpoznaj je! Powiedz, żeby każdy z nich spróbował zatytułować opisy praw obywateli UE
korzystając z haseł pomocniczych umieszczonych pod tekstami. Zaznacz, że dzięki temu nauczą się
rozpoznawać prawa wynikające z obywatelstwa europejskiego.
3. Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce – praca grupowa
Podziel uczniów na niewielkie grupy. Każdej z grup rozdaj karty pracy (Materiał pomocniczy nr 4 Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce) oraz hasła do rozsypanki (Materiał pomocniczy nr
5). Powiedz im, ze skoro potrafią już rozpoznawać swoje prawa, teraz dowiedzą się, jak je praktycznie
wykorzystać. Każda z grup po otrzymaniu materiałów pomocniczych ma za zadanie dopasować prawa
europejskie do praktycznych przykładów ich zastosowania. Następnie wspólnie z młodzieżą sprawdź,
jak poradzili sobie z zadaniem. Aby bardziej zmobilizować grupy, możesz nagradzać najszybszą (lub
bezbłędną) z nich.
4. Europejska Inicjatywa Obywatelska – wykład
Zasugeruj uczniom, że jednym z najświeższych, a jednocześnie najmniej upowszechnionych praw
obywateli, jest prawo do zgłaszania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Zaznacz, że wciąż zbyt
mało obywateli wie o tym, co to takiego, nie mówiąc już o dokładnym mechanizmie jej
funkcjonowania. Wyjaśnij im, czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska w formie krótkiego
wykładu. Możesz posłużyć się Materiałem pomocniczym nr 6. Dodatkowo zwróć uwagę uczniów na
to, by skupili się szczególnie na mechanizmie, w jakim składa się projekty w ramach Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej. Będzie im to bowiem potrzebne do kolejnego zadania.
5. Europejska Inicjatywa Obywatelska w sześciu prostych krokach – praca w grupach
Powiedz uczniom, że skoro już poznali mechanizm Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, teraz
wspólnie utrwalą sobie, jak krok po kroku wygląda przygotowywanie projektu aktu prawnego w jej
ramach. Rozdaj każdej grupie karty pracy (Materiał pomocniczy nr 7 - Europejska Inicjatywa
Obywatelska w praktyce) oraz karty (Materiał pomocniczy nr 8), które będą im potrzebne do
ostatniego zadania. Zadaniem młodzieży będzie uporządkowanie kolejnych działań, jakich należy
dokonać, aby doprowadzić do skutku Europejską Inicjatywę Obywatelską. Aby ułatwić pracę – kolejne
kroki inicjatywy obywatelskiej są na kartach o takim samym, ciemnym tle, natomiast ewentualne
działania dodatkowe, które w ramach ich trzeba poczynić – na jaśniejszych. Zwróć uwagę, że również
na kartach pracy znajdują się podpowiedzi.
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Materiał pomocniczy nr 1

Test świadomości obywatelskiej
Polecenie: Rozwiąż krótki test dotyczący świadomości swoich praw wśród obywateli UE.
Po zakończeniu podlicz swoje punkty według klucza: a – 3 Pkt, b – 2 Pkt, c – 1 pkt. Prowadzący po
skończonym teście wytłumaczy Ci, na jakim poziomie znajomości swoich praw obywatelskich jesteś.

1. Czy słyszałeś kiedyś o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej?
a) Tak, słyszałem, wiem też czym ona jest
b) Tak, ale nie wiem, co to takiego
c) Nie, nie mam pojęcia, czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska
2. Czy masz wiedzę na temat tego, czego może dotyczyć Europejska Inicjatywa Obywatelska?
a) Tak, słyszałem nawet o niektórych inicjatywach podejmowanych w ostatnim czasie
b) Tak, ale nie znam żadnych przykładów z praktyki
c) Nie, nie mam pojęcia
3. Czy ktoś w Twoim otoczeniu składał kiedyś petycję do Parlamentu Europejskiego?
a) Tak, znam taki przypadek
b) Nie, nie wiem nic o takich przypadkach
c) Nie, nie wiedziałem wcześniej, że można coś takiego składać
4. Czy znasz posłów do Parlamentu Europejskiego z Twojego regionu?
a) Tak, potrafię wymienić większość z nich
b) Potrafię wymienić kilku najbardziej aktywnych
c) Nie jestem w stanie wymienić ani jednego europosła
5. Czy wiesz, do jakich instytucji możemy się zgłaszać, gdy czujemy się dyskryminowani
z jakiegoś powodu?
a) Tak, informacje na ten temat są dostatecznie rozpowszechnione
b) Nie, nawet gdybym chciał, to nie potrafię znaleźć informacji na ten temat
c) Nie wiedziałem, że w UE można gdzieś zgłosić fakt dyskryminacji
6. Czy wiesz, kiedy odbędą się najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego?
a) Tak, potrafię podać dokładną datę dzienną
b) Tak, wiem w którym roku się odbędą
c) Nie mam pojęcia, kiedy się one odbędą
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Materiał pomocniczy nr 2

Test świadomości obywatelskiej – klucz odpowiedzi

13-18 pkt
Gratulacje! Twoja świadomość praw, jakie przysługują Ci jako obywatelowi Unii Europejskiej jest na
niezwykle wysokim poziomie! Orientujesz się w kwestii Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, masz
wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego i tego, w jaki sposób się do niego odnosić w kwestiach
ważnych dla Ciebie i jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Dzięki temu możesz siebie nazywać
świadomym Europejczykiem.

7-12 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.

1-6 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. Właśnie dla takich ludzi jak Ty Komisja Europejska ustanowiła Europejski Rok Obywateli
2013. Ponadto, biorąc czynny udział w tych zajęciach, dowiesz się, czym są prawa obywatelskie
w Unii Europejskiej i jak z nich korzystać. Skup się zatem i do pracy!
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Materiał pomocniczy nr 3

Co to za prawo – rozpoznaj je!
Polecenie: Poniżej znajdują się cztery opisy praw, jakie posiadamy w ramach obywatelstwa
europejskiego. Rozpoznaj je i spośród zaproponowanych tytułów wybierz ten właściwy. Pamiętaj,
że powinno Ci pozostać jedno wolne hasło.

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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Materiał pomocniczy nr 4

Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce – karta pracy dla ucznia

Polecenie: Przyporządkuj przykłady praktycznych zastosowań praw obywateli UE z rozsypanki
do poszczególnych przywilejów, jakie wszystkim nam przysługują.

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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Materiał pomocniczy nr 5

Rozsypanka obywatelska, czyli prawa w praktyce

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
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Materiał pomocniczy nr 6

Europejska Inicjatywa Obywatelska – krótki wykład

Europejska Inicjatywa Obywatelska to mechanizm, którego dokładne funkcjonowanie zostało
uregulowane w rozporządzeniu z 2011 roku, natomiast jego istnienie przewidziały już traktaty –
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Umożliwia ona wezwanie
Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada
kompetencje do stanowienia prawa.
Po co powstał taki mechanizm? Powodów jest kilka. Mówi się o „przerzuceniu mostu” między
obywatelami a instytucjami unijnymi; zmniejszeniu dystansu pomiędzy obywatelami a instytucjami
unijnymi czy umożliwieniu obywatelom bezpośredniego wpływu na polityki Unii Europejskiej.
Ponadto inicjatywa daje Unii Europejskiej szansę na zwiększenie demokracji, możliwość wyrażenia
przez obywateli ich potrzeb, oczekiwań i opinii, a także zachęcenie ich do współpracy
międzynarodowej w ramach istotnych dla nich kwestii. Wszystko dzięki mechanizmowi Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej, który niejako zmusza do ponadnarodowej współpracy.
Aby doprowadzić projekt aktu prawnego do wpuszczenia go w tryby machiny prawodawczej
Unii Europejskiej należy wykonać sześć, w sumie dość prostych kroków. Pierwszy z nich to
przygotowanie projektu. Aby zrobić to sumiennie, należy zapoznać się dobrze z prawem unijnym
zwłaszcza w tej dziedzinie, której dotyczyć miałby projekt. Następnie należy zaś rozważyć, czy akurat
EIO jest tutaj najlepszym sposobem na wpłynięcie na instytucje unijne. Gdy tego dokonamy i uznamy,
że chcemy rozpocząć tryb Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, należy założyć komitet obywatelski.
Składać się on musi z przynajmniej siedmiu obywateli UE, którzy mają prawo głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego i zamieszkują przynajmniej siedem krajów członkowskich. Wtedy
można dokonać rejestracji inicjatywy na oficjalnym portalu Komisji Europejskiej. Od tego czasu
projekt ma rok, na to, aby uzyskać 1 milion głosów poparcia. Zostanie też oficjalnie opublikowany.
Kolejnym krokiem jest certyfikacja. Z racji tego, że projekt można popierać również przez internet,
należy uzyskać certyfikat od władz krajowych, który pozwoli na bezpieczne zbieranie podpisów
w internecie. Gdy uzyska się taki certyfikat, można gromadzić deklaracje on-line. Po uzyskaniu
odpowiedniej liczby (1 milion podpisów osób z przynajmniej 7 krajów członkowskich) deklaracje
przekazuje się organom krajowym do weryfikacji. Gdy organy krajowe zweryfikują prawdziwość
deklaracji poparcia, przekazują je Komisji Europejskiej. Od tego czasu Komisja ma 3 miesiące na
podjęcie decyzji, czy nada projektowi bieg ustawodawczy. Jeśli tak – projekt jest rozpatrywany
w normalnym trybie prawodawczym. Gdy ten zakończy się pozytywnie, projekt staje się aktem
prawnym UE.
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Materiał pomocniczy nr 7

Europejska Inicjatywa Obywatelska w sześciu prostych krokach – karta pracy
Polecenie: Na podstawie tego, co powiedziane zostało na lekcji odnośnie procedury składania
Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, uzupełnij puste pola właściwymi kartami. Zwróć uwagę na to,
by karty pasowały kolorem tła do pól. Wykorzystaj podpowiedzi będące wewnątrz niektórych z nich.

KROK I

KROK III

Szczęśliwy finał?

Europe Direct - Katowice

Pierwsze czynności po
zrodzeniu się pomysłu

Gdy inicjatywa
zostanie
zarejestrowana…

KROK II

KROK IV

KROK V

Ostatni ruch należy do
Komisji

KROK VI
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Europejska Inicjatywa Obywatelska w sześciu prostych krokach – karty

PRZYGOTOWANIE

CERTYFIKACJA

Zapoznanie się z
przepisami UE,
rozważenie innych
opcji

W przypadku
zarejestrowania
oficjalna publikacja

Założenie komitetu
obywatelskiego

REJESTRACJA

Należy uzyskać
certyfikat systemu
gromadzenia deklaracji
on-line

GROMADZENIE
DEKLARACJI ON-LINE

PRZEKAZANIE
DEKLARACJI ORGANOM
KRAJOWYM DO
WERYFIKACJI

Gdy prawodawca
zatwierdzi projekt –
staje się on aktem
prawnym UE

W okresie do trzech miesięcy
Komisja odpowiada – może
nadać inicjatywie dalszy bieg

PRZEKAZANIE
DEKLARACJI KOMISJI
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„Zmiany to proces,
poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie”
Alvin Toffler

TEMAT: Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?
Cele:




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

Metody:
 dyskusja
 praca w grupach
 prezentacja lub ćwiczenie 5x5
 karta pracy
Pojęcia kluczowe:
 Fundusze Europejskie (strukturalne, unijne)
 Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności
 programy operacyjne
 dotacje
Materiały pomocnicze:
Dla nauczyciela:
Nr 1. „Polityka regionalna i jej znaczenie” – mini-wykład
Dla ucznia:
Nr 2. „Zasady polityki regionalnej” – układanka, praca w grupach, prezentacja
Nr 3. „Funduszowa rozsypanka” – układanka
Nr 4. „Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2007 – 2013” – układanka
Nr 5. „Euro na wykresie” – karta pracy
Nr 6. „Polska pięknieje w 2013 roku” – układanka
Nr 7. „Polska się rozwija” – karta pracy
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min. (2 jednostki lekcyjne)
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie
Na początku zapytaj uczniów, czy wiedzą, ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej. Zapytaj,
kiedy powstała, z ilu państw składała się na początku, czy do UE należy także Polska. Zapytaj także
uczniów o to, czy wszystkie państwa, należące do organizacji, są na równym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego. Nie jest tajemnicą, że nie są, że istnieją poważne różnice pomiędzy
chociażby państwami założycielskimi, a państwami, które do Unii Europejskiej dołączyły w XXI w.
2. Polityka regionalna
Zapytaj uczniów, jak rozumieją pojęcie polityki regionalnej. To właśnie jej celem jest zwiększenie
spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej. Pomoc słabiej rozwiniętym regionom
i sektorom gospodarek państw członkowskich zmniejsza różnice w poziomie rozwoju i w poziomie
życia w regionach UE. Korzystając z Materiału pomocniczego nr 1 – Polityka regionalna i jej
znaczenie, wyjaśnij uczniom znaczenie polityki regionalnej w rozwoju państw członkowskich oraz
całej Unii.
Podziel uczniów na 5 grup, rozdaj każdej grupie 1 zasadę (Materiał pomocniczy nr 2 – Zasady polityki
regionalnej). Poproś każdą grupę, żeby wybrała swojego lidera, który przedstawi zasadę całej klasie.
Możesz podzielić uczniów na 5 grup pięcioosobowych. Każdej osobie w grupie rozdaj inną zasadę
polityki regionalnej. Poproś, aby każdy przeczytał i wytłumaczył reszcie grupy swoją zasadę. Po
omówieniu tych haseł, warto zastanowić się, które zasady są najważniejsze. Z punktu widzenia roli
samorządów lokalnych i regionalnych, najważniejsze są: subsydiarność, partnerstwo
i programowanie.
3. Fundusze Europejskie
Wyjaśnij uczniom, że cele polityki regionalnej realizowane są dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.
Na Fundusze Europejskie składają się Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Cele polityki regionalnej realizuje również Fundusz Spójności. Rozdaj uczniom Materiał
pomocniczy nr 3 – Funduszowa rozsypanka i poproś, aby dopasowali opis funduszu do nazwy.
4. Europejskie fundusze w polskich warunkach
Wszystkie fundusze, które poszczególne państwa Unii Europejskiej otrzymują z budżetu ogólnego,
muszą zostać odpowiednio zaprogramowane (zaplanowane). Wyjaśnij, że dokument krajowy, który
reguluje wykorzystanie funduszy unijnych w danej dziedzinie, to program operacyjny. Programy
określają przede wszystkim, jakie typy różnorodnych przedsięwzięć mogą uzyskać wsparcie
finansowe, a jednocześnie określają podmioty, które mogą się o takie dotacje ubiegać. Podziel
uczniów na 6 grup, każda powinna wybrać swojego lidera. Rozdaj im Materiał pomocniczy nr 4 –
Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2007 – 2013. Zadaniem każdej grupy jest „ułożenie”
jednego z przydzielonych programów operacyjnych, które funkcjonują w Polsce w latach 2007 –
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2013. Po ukończeniu zadania, liderzy powinni opisać, czym zajmują się poszczególne programy, jakie
są ich podstawowe priorytety oraz ile środków przyznano na ich realizację (takie środki to alokacja).
Następnie rozdaj grupom Materiał pomocniczy nr 5 – Euro na wykresie. Na podstawie wcześniej
zdobytych informacji, uczniowie powinni zidentyfikować poszczególne elementy wykresu
stwierdzając, który program operacyjny otrzymał określoną wysokość środków z puli ponad 67 mld
euro, które do dyspozycji przyznano Polsce. Warto także wspólnie zastanowić się, dlaczego ten, a nie
inny program, otrzymał określone dofinansowanie.
5. Fundusze Europejskie zmieniają Polskę
Środki unijne w naszym kraju są niezwykle widoczne – właściwie co krok natrafiamy na tabliczkę,
która dumnie głosi, że dany projekt (budynek czy zabytek, droga, boisko czy kurs komputerowy)
został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (które odpowiedzialne jest za wdrażanie, czyli wykorzystywanie,
środków unijnych) corocznie organizuje konkurs „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.
W ramach konkursu wybierane są najlepsze projekty turystyczne, sportowe czy rekreacyjne
współfinansowane z Funduszy Europejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie
najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, a dzięki promocji najlepszych
przedsięwzięć wskazuje się wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej
zmiany, zarówno w sferze krajobrazu, jak też w sposobie spędzania wolnego czasu przez Polaków.
Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach (obiekt turystyczny, rewitalizacja, zabytek, produkt
promocyjny, turystyka aktywna, turystyka transgraniczna i międzynarodowa oraz miejsce przyjazne
dzieciom). Przyznawana jest również nagroda internautów.
Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 6 – Polska pięknieje w 2013 roku. Poproś uczniów, aby
dopasowali fotografie, przedstawiające laureatów konkursu (edycja 2013) do nazw projektów oraz do
poszczególnych kategorii. Uczniowie zadanie wykonać mogą samodzielnie lub pracując w grupach.
Projekty realizowano w całej Polsce, jednak z całą pewnością uczniowie znajdują perełki
dofinansowane z unijnych środków w swoim najbliższym otoczeniu. Zapytaj, czy widzą wpływ
Funduszy Europejskich na swoje środowisko i jak oceniają takie zmiany.
6. Fundusze Europejskie w przyszłości – podsumowanie
Przyznane Polsce środki – ponad 67 mld euro – w ramach Funduszy Europejskich kończą się w 2013
roku. Niemniej jednak od 2014 do 2020 roku nasze państwo dysponować będzie kolejną pulą
środków, a wiele wskazuje na to, że będzie ona wyższa niż poprzednia. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego pracuje nad tym, aby środki te zostały wdrożone i wykorzystane jak najlepiej dla
rozwoju Polski, czemu służy m.in. dobre ich zaprogramowanie. Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy
nr 7 – Polska się rozwija. Rozwiązanie każdego z rebusów pozwoli na ustalenie nazwy programu
operacyjnego na lata 2014 – 2020, którego opis znajduje się obok. Dzięki temu uczniowie dowiedzą
się, które kierunki będą najważniejsze w rozwoju Polski do 2020 roku. Oprócz programów krajowych,
które poznają uczniowie, realizowane będą Regionalne Programy Operacyjne.
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Materiał pomocniczy nr 1

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

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newtrader.pl/uniaeuropejska_6,3.php
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Zasady polityki regionalnej
- 5 głównych zasad

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne
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Materiał pomocniczy nr 3

Funduszowa rozsypanka

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS)

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

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

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

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

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

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA
GOSPODARKA

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

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

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

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

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

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

28,3 mld euro

10 mld euro

CELE PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY
KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTETY

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

ALOKACJA

NAZWA

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

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC TECHNICZNA

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

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

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

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

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

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

2,4 mld euro

0,5 mld euro

ALOKACJA

PRIORYTETY

NAZWA

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?

CELE PROGRAMU

Scenariusz 8

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

17,3 mld euro

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

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Materiał pomocniczy nr 6

Polska pięknieje w 2013 roku

72

KATEGORIA „REWITALIZACJA”

KATEGORIA „ZABYTEK”

„Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie" –
Beneficjent: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

„Rewaloryzacja i remont renesansowego dworu obronnego w
Szymbarku” – Beneficjent: Muzeum „Dwory Karwacjanów i
Gładyszów” (Gorlice)

KATEGORIA „PRODUKT PROMOCYJNY”

KATEGORIA „MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM”

„Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie” –
Beneficjent: Gmina Krosno

„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów
OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców
Powiatu Poznańskiego” - Beneficjent: Powiat Poznański

Europe Direct - Katowice

Scenariusz 8

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę?

KATEGORIA „TURYSTYKA AKTYWNA”

KATEGORIA „TURYSTYKA TRANSGRANICZNA I MIĘDZYNARODOWA”

„UNIEJÓW - pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne” –
Beneficjent: Gmina Uniejów

„Czesko-polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”Beneficjent: Nadleśnictwo Świeradów, Gmina Świeradów Zdrój,
Gmina Nové Město pod Smrkem, Czeskie Lasy

KATEGORIA „OBIEKT TURYSTYCZNY”

GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

„Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku
Ostrogskich w Warszawie” –
Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

„Przebudowa, rozbudowa i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego
im. Stefana Milera w Zamościu” –
Beneficjent: Miasto Zamość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Materiał pomocniczy nr 7
Europe Direct - Katowice
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Polska się rozwija
Program ten będzie wspierać przede wszystkim:
gospodarkę niskoemisyjną, przystosowanie do zmian
klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
ochronę środowiska naturalnego, efektywność
wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
dziedzictwo kulturowe, zrównoważony transport,
bezpieczeństwo energetyczne, sektor zdrowia.

______________
I __________

+

TERNET EXPLORER

K

+

Proponowana alokacja: 24 158 mln euro
EK +

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

CA + BO

____________ ______

STRUMENT +

Proponowana alokacja: 7 625 mln euro

EFON + P

K

+

TNY

WER +

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

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

ŻA +

Proponowana alokacja: 3 197 mln euro

M

WONEK +

ZA + A

2

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

______ _______

Proponowana alokacja: 1 946 mln euro

Y + KR

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

______ _________

Proponowana alokacja: 2 000 mln euro
Cele programu to zapewnienie sprawnego
i efektywnego wdrażania środków unijnych.
Finansowany jest z niego system wdrażania oraz
szkolenia, spotkania i akcje informacyjne
o funduszach.

_____ __________

Proponowana alokacja: 570 mln euro
ST=C

ZKA

Z

+Z

+

AK +

K

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.funduszeeuropejskiej.gov.pl. Stan na sierpień 2013.
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – KATOWICE

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

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

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

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