
 

ABC  Unii  Europejskiej 

 

Czym jest Unia Europejska? 
 

Unia Europejska, European Union, jest wspólnotą demokratycznych państw 

europejskich (od 1 stycznia 2007 r. jest ich 27).  

Powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992- 
zwanego też Traktatem o Unii Europejskiej - przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, 

Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz 

Wielką Brytanię. 

 

Obecnie, głównymi celami Unii są:  

- promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy 
gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami 

członkowskimi, 
- wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na 

arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,  
- dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej 

wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i 

pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,  
- rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma 

być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę 
poziomu życia państw uboższych,  

- ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju 

gospodarczego regionów,  
- polepszenie standardów życia. 

 
Unia Europejska opiera się na systemie instytucji, spośród których fundament stanowią: 
Rada Unii Europejskiej (główny organ decyzyjny Wspólnot Europejskich), Parlament 

Europejski (jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii 
Europejskiej), Komisja Europejska (rodzaj rządu Unii Europejskiej), Komitet Ekonomiczno-

Społeczny (organ doradczy UE), Komitet Regionów (organ doradczy i opiniodawczy), 
Trybunał Sprawiedliwości (jeden z organów głównych Wspólnot Europejskich, pełniący 
funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego).  



Motto Unii Europejskiej 
 

„Zjednoczeni w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy 

użyto w 2000 r. 

Europejczycy powinni wspólnie działać, aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić 

bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie.  
 

Motto we wszystkich językach 

urzędowych UE : 

 
bułgarski : Единство в многообразието 

czeski : Jednotná v rozmanitosti 
duński : Forenet i mangfoldighed 

niderlandzki : In verscheidenheid verenigd 
angielski : United in diversity 
estoński : Ühinenud mitmekesisuses 

fiński : Moninaisuudessaan yhtenäinen 
francuski : Unie dans la diversité  

niemiecki : In Vielfalt geeint 
grecki : Ενωμένοι στην πολυμορυία 
węgierski : Egység a sokféleségben 

irlandzki : Aontaithe san éagsúlacht 

 

 
 
włoski : Uniti nella diversità  

łotewski : Vienoti daudzveidībā  
litewski : Suvienijusi įvairovę  

maltański : Magħquda fid-diversità 
polski : Zjednoczeni w różnorodności 
portugalski : Unidade na diversidade 

rumuński : Unitate în diversitate  
słowacki : Zjednotení v rozmanitosti 

słoweński : Združeni v različnosti 
hiszpański : Unidos en la diversidad  
szwedzki : Förenade i mångfalden 

 

Unia Europejska - symbole Unii Europejskiej 
 

Oficjalną symbolikę tworzą: 

- flaga Unii Europejskiej,  
- hymn Unii Europejskiej  

- oraz europejska waluta euro.  
- Świętem Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja Dzień Europy.  

 

 

Flaga Unii Europejskiej 
 

Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii 

Europejskiej, ale również jedności i tożsamości 
Europy w szerszym znaczeniu. 
Krąg gwiazd jest symbolem jedności, a ich liczba nie 

zależy od liczby państw członkowskich.  
 

Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony   

z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. 

Gwiazdy symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy.  
 

Pomysł na wygląd i kształt flagi pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty Salvadora de 

Madariaga y Rojo oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza. Od 1951 r. pracowali razem dla 
Rady Europy. Jesienią 1955 r. przedstawili ostateczny projekt flagi.   
Projekt flagi zatwierdzono w czasie posiedzenia Rady Europy w Paryżu.                                                    

8 grudnia jest obchodzony jako rocznica uroczystego przyjęcia w 1955 roku flagi Europy.  
Ta sama flaga Europy  została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. jako flaga Wspólnot 

Europejskich, a obecnie Unii Europejskiej.  



Hymn Unii Europejskiej 
 

 Ludwig van Beethoven 

 

 

Hymnem Unii Europejskiej, tak jak i Rady 

Europy, jest fragment IX Symfonii 

skomponowanej przez Ludwiga van 

Beethovena w 1823 do tekstu poematu 

Fryderyka Schillera „Oda do radości”  

z 1785   
 

 

 

 

Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski 

muzyczną aranżację preludium Ody do radości, IV części IX symfonii Ludwiga van 
Beethovena.    
Od 1986 roku Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej.  

 
Oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku 

powinien być śpiewany. Oda do radości zazwyczaj jest grana 9 maja w święto Unii 
Europejskiej, a także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii.  
Hymn w wersji instrumentalnej bez słów wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i 

solidarności. 
Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych 
państw członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości.  
 

"Oda do Radości" 

 
Muzyka: Ludwig van Beethoven 

Słowa: Friedrich von Schiller 

Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński

O Radości, iskro bogów, Kwiecie 
Elizejskich Pól 

Święta na twym świętym progu 
Staje nasz natchniony chór.  
Jasność twoja wszystko zaćmi 

Złączy co rozdzielił los 
Wszyscy ludzie będą braćmi 

Tam gdzie twój przemówi głos.  
 
Kto przyjaciel, ten niech zaraz 

Stanie tutaj pośród nas,  
I kto wielką miłość znalazł 

Ten niech z nami dzieli czas. 
Z nami ten, kto choćby jedną  
Duszę rozpłomienić mógł.  

Ale kto miłości nie zna,  
Niech nie wchodzi tu na próg.  

Patrz, patrz: wielkie słońce światem 
Biegnie sypiąc złote skry,  

Jak zwycięzca, jak bohater - 
Biegnij, bracie, tak i ty. 
Radość tryska z piersi ziemi, 

Radość pije cały świat.  
Dziś wchodzimy, wstępujemy 

Na radości złoty ślad.  
 
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,  

Ona w splocie ludzkich rąk,  
Z niej najlichszy robak czerpie,  

z niej - najwyższy niebios krąg.  
Bracie, miłość niezmierzona  
Mieszka pod namiotem gwiazd, 

całą ludzkość weź w ramiona  
I ucałuj jeszcze raz.  



Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,  

Ja nowinę niosę wam: 
Na gwiaździstym firmamencie  

Miłość, miłość mieszka tam.  

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,  

Ja nowinę niosę wam: 
Na gwiaździstym firmamencie 

Miłość, miłość mieszka tam! 
 

Dzień Europy – 9 maja  
 

Dzień Europy obchodzony 9 maja upamiętnia rocznicę tzw. deklaracji Schumana.  

W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny 
francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w 
Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.  

Plan Schumana był zalążkiem Unii Europejskiej.  
 

Na szczecie UE w Mediolanie w 1985 r. postanowiono, że 9 maja obchodzony będzie 

Dzień Europy. 
Imprezy i uroczystości organizowane co roku z tej okazji mają na celu przybliżenie 

obywatelom instytucji UE oraz służą wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład 
Unii. 
 
 

Waluta Unii Europejskiej – euro 
 

 

Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsiłon przecięta dwiema 

równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, 
próby zintegrowania naszego kontynentu zapewnienia stabilizacji 

wewnętrznej.  
 

Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) określił realizację Unii Gospodarczej i 
Walutowej poprzez wprowadzenie wspólnej waluty w krajach zakwalifikowanych do UGiW.  
Szefowie rządów i państw w grudniu 1995 r. przyjęli zgodnie nazwę euro. Jest krótka i ma 

taką samą pisownię we wszystkich językach UE, co uważa się za zaletę.  
1 stycznia 2002 roku do obiegu wprowadzono walutę Unii Europejskiej – euro 

w 12 państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, 
Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii.  
 

1 stycznia 2007 roku do strefy euro wstąpiła Słowenia. . 
1 stycznia 2008 roku do strefy euro wstąpił Cypr i Malta.  

1 stycznia 2009 roku do strefy euro wstąpiła Słowacja. . 
1 stycznia 2011 roku do strefy euro wstąpiła Estonia.  

 

          Jedno euro składa się ze 100 centów.  

      Monety: mają wspólny awers, rewers  

zaprojektowany  jest przez poszczególne 

kraje 

   Banknoty: nie mają symboli krajowych  

 
 

 

 

 

 

 



 

Paszport Europejski 
 

Paszport Europejski także uznawany jest za symbol UE.  
Jednak jego znaczenie jest inne niż flagi czy hymnu europejskiego. 
Zarówno flaga, jak i hymn zostały uznane za symbol powstającej Unii 

Europejskiej na mocy decyzji Komisji Europejskiej w 1986 r. Natomiast 
Paszport Europejski jest owocem postępującej integracji gospodarczej i 

politycznej. 
W latach 1981-1982 państwa członkowskie uzgodniły jednolity wzór 
Paszportu Europejskiego. Jego charakterystycznymi cechami są: 

-Nagłówek- "Wspólnota Europejska", a pod nią nazwa państwa, z którego pochodzi posiadacz 
danego paszportu; 

-Kolor ciemnoczerwony 9 w różnych opracowaniach kolor paszportu porównywany jest do 
burgundzkiego wina); 
-Ujednolicony wymiar: 88 x 124 mm. 

 
Pierwotnie planowano wprowadzenie paszportu z dniem 1 stycznia 1985 r. Ale uczyniły to 

jedynie Dania , Irlandia i Luksemburg . Pozostałe kraje zaczęły wydawać paszporty 
europejskie od 1989 r., w miejsce starych krajowych.  
 

 

Syriusz (Sirius) – maskotka Unii Europejskiej  
 

 

 

 

Najjaśniejsza gwiazda na niebie dała nazwę  

maskotce dla dzieci w Unii Europejskiej. W każdym 

kraju Syriusz występuje z jego narodowym elementem, 
np. w Hiszpanii jest w stroju torreadora i z gitarą.  

 
 

                                                                     

 

     Hiszpania   Irlandia 

 

 

 

 
 

                  Niemcy                                                      Francja                                                           Holandia         

 

 

 

      Po lska 



Języki Unii Europejskiej 
 

Różnorodność językowa jest demokratyczną i kulturową podstawą Unii Europejskiej, 

potwierdzoną art. 22 Karty Praw Podstawowych UE.  
Jej znaczenie podkreślono też w rezolucji Rady z 14 lutego 2002 r., gdzie uznano rolę 

języków w społecznej, gospodarczej i politycznej integracji, szczególnie w procesie 
rozszerzenia Unii Europejskiej.  
 

Prawo do istnienia różnorodności językowej jest obowiązującą zasadą w instytucjach 
unijnych. Traktat o Unii Europejskiej ma takie samo znaczenie we wszystkich wersjach 
oficjalnych języków (art. 53 TUE), dając tym samym możliwość obywatelom napisania do 

każdej instytucji UE i otrzymania odpowiedzi w tym samym języku co przesłane pytanie (art. 
21 TUE).  

Do 1 maja 2004 r. obowiązywało 11 równoprawnych języków urzędowych: angielski, 
duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki i 
włoski oraz język irlandzki, który jest językiem tzw. traktatowym.  

Od 1 maja 2004 r. językami obowiązującymi są również: czeski, estoński, litewski, 
łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski.  

 
Sprawami tłumaczeń w Unii Europejskiej zajmuje się Europejskie Centrum Tłumaczeń 
(European Translation Centre). 

 
Umacnianiu różnorodności oraz tożsamości językowej i kulturowej narodów Europy ma 

służyć Europejskie port folio językowe, specjalny dokument, który prezentuje osiągnięcia 
właściciela w zakresie określonym celami nauki.  
 

Unia Europejska zachęca do uczenia się języków. Nauka języków jest warunkiem zmian 
kulturowych. Jest nierozerwalnie związana z wolnym przepływem osób i pracowników w 

Unii. 
Nauczanie języków wspierają programy europejskie: Sokrates, Erasmus, Lingua, Młodzież, 
Leonardo da Vinci oraz Europejski Fundusz Społeczny.  

 

Patroni UE 
 

Św. Benedykt  
 Dla podkreślenia szczególnej roli, jaką zakony oparte na Regule św. 
Benedykta odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu, a także 
cywilizowania i kształtowania oblicza naszego kontynentu papież Pawe ł 

VI listem apostolskim Pacis nuntius z 24 października 1964 r. ogłosił św. 
Benedykta patronem Europy.  

 
 

        Św. Katarzyna ze Sieny  
 
Jan Paweł II ogłosił ją 1 października 1999 r. współpatronką 

Europy. „Katarzyna, skromna i nieustraszona tercjarka 
dominikańska, przywróciła pokój w swej rodzinnej Sienie, we 
Włoszech i w Europie XIV wieku; nie szczędziła swych sił dla 

Kościoła, doprowadzając do powrotu Papieża z Awinionu do 
Rzymu” – powiedział przy tej okazji papież.  



 

Święci Cyryl i Metody 
 

Jan Paweł II listem apostolskim Egregiae virtutis z 31 grudnia 1980 roku 
ogłosił świętych Braci z Sołunia (słowiańska nazwa Tessalonik) 

współpatronami Europy wraz ze św. Benedyktem.  
Natomiast w 1985 roku, w 1100. rocznicę śmierci Metodego, wydał 
encyklikę Slavorum Apostoli (Apostołowie Słowian).  

Papież pisze w niej o wielkiej pracy, jaką święci bracia musieli włożyć, by 
językiem i pojęciami zrozumiałymi dla odbiorców przybliżyć ludom 

słowiańskim Ewangelię. Cyryl i Metody przeszczepili nie tylko wiarę 
chrześcijańską, ale także kulturę starożytnej Grecji, kontynuowanej przez 

Bizancjum. Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w 

budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu 
państwowego i kulturowego”.  

 
 

                                                               Św. Brygida 
Papież Jan Paweł II ogłosił 1 października 1999 r. św. Brygidę, 
wraz ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Edytą Stein, współpatronką 

Europy. Mówił wówczas: „Europa była już pod niebieską opieką 
trzech wielkich świętych: Benedykta z Nursji, ojca zachodniego 
monastycyzmu, oraz dwu braci Cyryla i Metodego, apostołów 

Słowian. Obok tych wybitnych świadków Chrystusa chciałem 
postawić trzy postacie niewieście po to także, aby podkreślić wielką 

rolę, jaką kobiety odegrały i odgrywają w kościelnej i świeckiej 
historii kontynentu aż po nasze dni”. O św. Brygidzie Jan Paweł II 
powiedział, że „poświęcając się Bogu po wypełnieniu do końca 

powołania żony i matki, przemierzała Europę z północy na południe, zabiegając bez ustanku  
o jedność chrześcijan”.  

 

Historia Unii Europejskiej - ojcowie Europy 
 

 



Konrad Adenauer - pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie, współtwórca idei 

zjednoczonej Europy. 
 

Robert Schuman - współtwórca idei powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i 
Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952. 

 

Winston Churchill - premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. 

Sugerował powołanie Stanów Zjednoczonych Europy.  
 

Alcide de Gasperi - premier Włoch w latach 1945-53, współautor i realizator 
koncepcji integracji europejskiej, współinicjator utworzenia w 1949 r. Rady Europy i 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.  

 

Paul Henri Spaak - premier Belgii, przewodniczący Zgromadzenia EWWiS, 
Sekretarz Generalny NATO, współtwórca Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.  

 
 

Jean Monnet - jeden z "Ojców Założycieli" zjednoczonej Europy, współautor 
koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszy 

przewodniczący jej organu wykonawczego - Wysokiej Władzy. 
Etiene Davignon - belgijski polityk i finansista, członek zarządów wielu międzynarodowych 
koncernów, odegrał ważną rolę w umocnieniu pozycji Komisji Europejskiej.  

Francois Mitterrand - prezydent Francji w latach 1981 -1995, zwolennik ścisłej integracji 
europejskiej. 
 

Charles de Gaulle - prezydent Francji w latach 1959-69, francuski bohater narodowy, 

zwolennik Europy ojczyzn i ograniczania roli Stanów Zjednoczonych na kontynencie.  
Helmut Kohl - kanclerz Niemiec w latach 1982-98, jest uważany za ojca zjednoczenia 
Niemiec w 1991 r. 

 
 

Historia powstania Unii Europejskiej 
 

U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leży wspólna w znacznej części historia 

i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. Historia Unii Europejskiej rozpoczęła się 
po drugiej wojnie światowej, choć korzenie idei zjednoczonej Europy sięgają starożytnego 

Imperium Rzymskiego. 
 

Bardzo wcześnie powstał ruch paneuropejski. Jego idee nie zostały jednak od razu 

zrealizowane. W 1949 r. powstała pierwsza organizacja międzyrządowa integrująca 

kraje zachodniej Europy - Rada Europy. 

 

Po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się historia Unii Europejskiej. Europa dostrzegła 
konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi i stworzyła 3 filary - 

wspólnoty, które stały się początkiem integracji europejskiej. 
 

Unia Europejska jest efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i 
społecznej. Stanowi kontynuację i rozwój, wcześniej powstałych wspólnot, zwłaszcza 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ( EWG), Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali( 

EWWiS) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom ).  

Członkami założycielami wszystkich trzech Wspólnot było sześć państw 

zachodnioeuropejskich: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.  

 
Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w  1952 roku Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin 



upłynął 23 lipca 2002 r.). Celem tej organizacji było istnienie wspólnego rynku surowców i 

produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich: Belgii, Francji, 
Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch , aby zapobiec wojnie gospodarczej.  

Było to urzeczywistnienie planu opracowanego przez Jeana Monneta, a upowszechnionego 
przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. 9 maja 1950 Schuman 
przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy, twierdząc, że jest to niezbędne do 

utrzymania pokojowych stosunków. Propozycja ta, znana jako deklaracja Schumana, jest 
uważana za początek dzisiejszej Unii Europejskiej, która potem wybrała dzień 9 maja za 

Dzień Europy.  
 
25 marca 1957 powstały: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM ) oraz 

Europejska Wspólnota Gospodarcza, (EWG) na mocy Traktatu Rzymskiego; traktat został 
zawarty na czas nieograniczony;  

Głównym celem EURATOMU było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.  
 EWG zmieniło nazwę na Wspólnotę Europejską (WE)  
Unia Europejska jest bezpośrednią następczynią Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

( EWG), późnie j zwanej Wspólnotą Europejską (WE). 

Traktat Rzymski wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku i od tej pory Trzy Wspólnoty 

Europejskie miały wspólne niektóre organy (Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał 
Sprawiedliwości) 
 

Liczba członków Wspólnot zwiększyła się w 1973 roku, gdy przyłączyły się do nich 
Wielka Brytania, Dania i Irlandia, co zostało nazwane pierwszą falą przyjęć.  
Druga fala nastąpiła w latach 80. kiedy to do EWG przystąpiła Grecja (w 1981 r.), Hiszpania 

i Portugalia (w 1986 r.). 
 

W 1985 roku uzgodniono w układzie z Schengen utworzenie systemu wspólnej kontroli 
granic i zniesienie wizowych granic wewnętrznych w obrębie Hiszpanii, Francji, Włoch, 
krajów Beneluksu, Portugalii i Niemiec, a w 1986 roku  ustalono utworzenie korpusu 

wspólnych sił wojskowych krajów Wspólnot.  
W ramach Wspólnot stopniowo doszło do utworzenia wspólnego jednolitego rynku poprzez 

likwidację barier celnych, wprowadzanie wspólnych norm prawnych i technicznych oraz 
prowadzenie wspólnej polityki rolnej. Równolegle dochodziło też do zacieśniania więzi 
politycznych między krajami Wspólnot. W 1986 r. podpisano Jednolity akt europejski, 

zwiększający kompetencje EWG.  
 

NRD stała się częścią Unii w momencie przywrócenia jedności z RFN w 1990 roku. 
Trzecia fala przyjęć (już do Unii Europejskiej) nastąpiła w 1995 roku, kiedy to przyjęto 
Austrię, Szwecję i Finlandię  

 

Równolegle do rozszerzania terytorium Wspólnot postępuje proces pogłębiania współpracy 

krajów członkowskich. Przełomowe znaczenie miał tutaj Traktat z Maastricht podpisany 

w grudniu 1991 roku. 

Zgodnie z jego postanowieniami z dniem 1 listopada 1993 roku Wspólnota Europejska 

przekształciła się w Unię Europejską.   
Traktat z Maastricht nie likwidował Wspólnot Europejskich, zmienił jedynie nazwę 

Europejska Wspólnota Gospodarcza na Wspólnota Europejska. Traktat zakłada ł stworzenie 
rzeczywistej unii politycznej oraz gospodarczo-walutowej. 
W Maastricht znacznie rozszerzono zakres wspólnej polityki gospodarczej i opracowano 

harmonogram wprowadzenia Unii Gospodarczo-Walutowej (jej efektem było wprowadzanie 
wspólnej waluty euro od 1999 roku). Do procesu integracji formalnie wzmocniono politykę 



zagraniczną, dodano politykę bezpieczeństwa (militarnego) oraz współpracę w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego i współpracy administracyjnej państw członkowskich.  

 

Historia Unii Europejskiej - etapy rozszerzenia 
 

 

 
Od początku procesu integracji europejskiej w 1951 roku Unia Europejska  nieustannie się 
rozszerza. 

Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym 
wzięło udział wiele krajów.  

Kalendarium rozszerzeń: 
 

1952 -  Założycielskie państwa członkowskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, 

Niemcy i Włochy stają się członkami Unii Europejskiej 
1973 - pierwsze rozszerzenie - 1 stycznia wszedł w życie traktat o przystąpieniu do WE 

nowych członków: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.  
1981 - drugie rozszerzenie - 1 stycznia,. Grecja została kolejnym państwem członkowskim 

WE. 
1986 - trzecie rozszerzenie - 1 stycznia Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi 
członkami WE. 

1990 - Po upadku Muru Berlińskiego, zjednoczone Niemcy dostosowują zasady swojego 
członkostwa do zwiększonej o wschodnie landy liczby mieszkańców.  

1995 - czwarte rozszerzenie  - 1 stycznia Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami 
UE.  
2004 - piąte rozszerzenie - 1 maja Cypr, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Malta, Polska, 

Słowacja, Słowenia, Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE.  
2007 - szóste rozszerzenie – 1stycznia  Bułgaria i Rumunia  stały się pełnoprawnymi 

członkami UE.Francja 
, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. 



         

 

 

 1952 -  Założycielskie państwa członkowskie:  

   Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 stycznia 1973 r. 

Szóstka staje się Dziewiątką po formalnym przystąpieniu do UE:  
Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. 

 

Nowe państwa członkowskie: Dania, Irlandia, Wielka Brytania. 

 

 

 

 

 

 

 

     1 stycznia 1981 r. 
 

  Po przystąpieniu Grecji liczba członków Unii Europejskiej  

   wzrasta do 10. 
 

Nowe państwo członkowskie: Grecja. 
   

 

 

 

 

 

 

        

1 stycznia 1986 r. 
 

     Hiszpania i Portugalia przystępują do UE, zwiększając 

        liczbę państw członkowskich do 12.  

 

 Nowe państwa członkowskie: Hiszpania i Portugalia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

             3 października 1990 r.  

 

doszło do przywrócenia jedności pomiędzy RFN a NRD 
Nastąpiło zjednoczenie Niemiec i byłe NRD stało się częścią 

Unii Europejskiej. 
 

Nowe państwo członkowskie: NRD stała się częścią Unii 

                                 w momencie przywrócenia jedności z RFN 

 

 

 

 

                                              1 stycznia 1995 r. 
 

Do UE przystępują Austria, Finlandia i Szwecja.  
15 państw członkowskich obejmuje niemal całą zachodnią Europę.  
W październiku 1990 r. nastąpiło zjednoczenie Niemiec.  

 

 Nowe państwa członkowskie: Austria, Finlandia i Szwecja. 
 

 

 

 

                  1 maja 2004 r. 
 

Osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Estonia, Litwa, Łotwa, 

Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry – przystępuje do 
UE, kładąc tym samym kres podziałowi Europy ustalonemu przez 

mocarstwa 60 lat wcześniej w Jałcie. Także 2 kolejne: Cypr i Malta 

stają się członkami UE.  

Liczba krajów członkowskich wzrasta do  25  
 

 

Nowe państwa członkowskie: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska,  

                                           Republika  Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry 

Kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia i Turcja.  
 

 
                           1 stycznia 2007 r 
 

Dwa nowe  kraje Europy wschodniej – Bułgaria i Rumunia – 
dołączają do UE.  

Liczba państw członkowskich wzrasta do 27.  

Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz 

Turcja również kandydują do członkostwa w UE.  
  
Nowe państwa członkowskie: Bułgaria i Rumunia  

 
Kraje kandydujące: Turcja. Chorwacja, Była Jugosłowiańska  

                                        Republika Macedonii 
 
 



 

                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Które  kraje ubiegają się w tej chwili o członkostwo? 
 

Obecnie UE zaoferowała perspektywę członkostwa 9 krajom: Albanii, Turcji, Islandii oraz 
wszystkim krajom byłej Jugosławii (z wyjątkiem Słowenii, która jest już członk iem UE). 
 

Oficjalny status kandydata uzyskało 5 z tych krajów: Turcja, Chorwacja, była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra  
 

Oficjalne negocjacje w sprawie członkostwa otwarto z 3 krajami : Chorwacją, Islandią  

i Turcją. 
 

Chorwacja będzie 28. członkiem Unii Europejskiej. Po sześciu latach negocjacji  

w Brukseli podpisano traktat akcesyjny, który przewiduje wejście tego kraju do UE  

od 1 lipca roku 2013. 
 

 

 

 

Państwa członkowskie UE 

Kraje kandydujące 



Flagi, stolice, języki urzędowe, waluty Państw Unii Europejskiej 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Belgia

     Stolica : Bruksela

  Język urzędowy: francuski

    niemiecki, flamandzki,

    Waluta: euro
 

    Bułgaria

   Stolica : Sofia

   Język urzędowy:  bułgarski

   Waluta: lew
 

    Dania

   Stolica : Kopenhaga

   Język urzędowy:  duński

   Waluta: korona duńska
 

    Cypr

   Stolica : Nikozja

   Język urzędowy:  grecki

   Waluta: euro
 

             Estonia

             Stolica : Tallinn

   Język urzędowy:  estoński

            Waluta: euro
 

    Finlandia

   Stolica : Helskinki

   Język urzędowy:  fiński

   Waluta: euro
 

        Francja

       Stolica : Paryż

   Język urzędowy:  francuski

       Waluta: euro
 

                 Grecja

                 Stolica : Ateny

          Język urzędowy:  grecki

                 Waluta: euro
 

    Hiszpania

    Stolica : Madryt

    Język urzędowy: hiszpański

    Waluta: euro
 

     Holandia ( Niderlandy)

      Stolica : Amsterdam

 Język urzędowy: niderlandzki

      Waluta: euro
 

       Irlandia

      Stolica : Dublin

      Język urzędowy: irlandzki

      Waluta: euro
 

    Austria

   Stolica : Wiedeń

   Język urzędowy:  niemiecki

   Waluta:  euro
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Litwa

       Stolica : Wilno

       Język urzędowy: litewski

       Waluta: lit
 

       Luksemburg

       Stolica : Luksemburg

       Język urzędowy:

       Francuski, niemiecki

       Waluta: euro
 

         Łotwa

         Stolica : Ryga

        Język urzędowy: łotewski

         Waluta: łat
 

       Malta

       Stolica : Valletta

      Język urzędowy: maltański,

       angielski

       Waluta: euro
 

    Niemcy

    Stolica : Berlin

    Język urzędowy: niemiecki

    Waluta: euro

 

      Polska

      Stolica : Warszawa

      Język urzędowy: polski

      Waluta: złoty
 

        Portugalia

        Stolica : Lizbona

       Język urzędowy: portugalski

        Waluta: euro
 

         Republika Czeska

         Stolica : Praga

         Język urzędowy: czeski

         Waluta: korona czeska
 

          Rumunia

          Stolica : Bukareszt

       Język urzędowy: rumuński

          Waluta: lej
 

       Słowacja

       Stolica : Bratysława

       Język urzędowy: słowacki

       Waluta: euro
 

       Słowenia

       Stolica : Lublana

       Język urzędowy: słoweński

       Waluta: euro
 

       Szwecja

       Stolica : Sztokholm

       Język urzędowy: szwedzki

       Waluta: korona szwedzka
 



 

 

Instytucje Unii Europejskiej 
 

 

 

 

 

Rada Europejska ( szczyt)  
 

Rada Europejska istnie je od 1974 roku, ale jej obecność w instytucjach Wspólnoty 
potwierdził dopiero Jednolity Akt Europejski wyznaczając jej rolę nadrzędną wobec Rady 

Ministrów . Są to regularne (dwa razy do roku) spotkania szefów państw i rządów krajów 

członkowskich Wspólnoty.  Oprócz nich w dyskusjach uczestniczy przewodniczący Komisji 
Europejskiej. 

Po każdym szczycie przewodniczący Rady Europejskiej składa sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, a co roku przedkłada pisemny raport na temat postępów integracji.  



Jakie ma zadania? 

- wytycza główne kierunki polityki UE 
- ustala priorytety polityki 

- rozwiązuje problemy sporne, którym nie podołała Rada Ministrów 
- rozstrzyga problemy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa  
 

 

 

Rada Unii Europejskiej – Rada Ministrów 
 

 

Siedzibą Rady UE jest Bruksela. 
Rada Unii Europejskiej powszechnie określana 

jako Rada Ministrów jest organem naczelnym 

Unii Europejskiej.  
Rada UE jest najważniejszym organem 

prawodawczym i decyzyjnym Unii 

Europejskiej od 1 listopada 1993 r.  

Rada Ministrów nie pełni funkcji rządu. Ma 
funkcje zbliżone do parlamentu. Władza 
"wykonawcza" w tym zakresie przypada Komisji 

Europejskiej. 
 

W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Rządy państw 
członkowskich delegują do niej jednego ze swych ministrów. Delegatami do Rady są 
ministrowie, kierujący w swych krajach resortami odpowiedzialnymi za problemy 

rozpatrywane na forum Rady. 
Rada Generalna zbiera się co miesiąc, pozostałe rady - 2-4 razy w roku. Spotkania odbywają 

się w Brukseli lub w Luksemburgu (w kwietniu, czerwcu i październiku).  
Są to spotkania ministrów poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich UE.  
Radzie Unii Europejskiej przewodniczą kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde 

przez pół roku. Na czele Rady UE stoi minister spraw zagranicznych kraju sprawującego 
przewodnictwo 

Jakie ma zadania? 

- tworzy prawodawstwo dla Unii (niektóre decyzje podejmuje wspólnie z Parlamentem 
Europejskim ) 

- ustala cele polityczne 
- koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich 

- zawiera porozumienia międzynarodowe w imieniu UE 
- podejmuje decyzje w kwestiach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa  
 

Funkcje Rady Unii Europejskiej 
 

1. Stanowienie lub współudział w stanowieniu prawa unijnego  

-     jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym UE  
- ma prawo podejmowania wszystkich typów uchwał przewidzianych przez Traktaty WE  

 i EUROATOMu: rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń, opinii  
- ma prawo zawierania w imieniu UE umów międzynarodowych które wiążą wszystkie  

państwa członkowskie 
 

2. Uchwalanie budżetu UE 

Upoważniona jest do uchwalania budżetu w oparciu o projekt przygotowany przez Komisję 
UE. 
 

3. Zawieranie umów międzynarodowych 



Umowy zawarte przez Radę wiążą wszystkie państwa członkowskie (umowy handlowe, 
celne, w sprawie stowarzyszenia z UE, w sprawie przystąpienia do UE, współpracy państwa 
trzecich i organizacji międzynarodowych z UE).  
 

4. Koordynowanie ogólnej polityki gospodarczej 

Rada sporządza projekt wytycznych polityki gospodarczej państwa członkowskich i WE, 
Nadzoruje zbieżność polityki gospodarczej poszczególnych państwa z przyjętymi przez nią 

zaleceniami i w razie poważnych rozbieżności między nimi uchwala stosowne zalecenia pod 
adresem konkretnego państwa.  
 

5. Powoływanie członków niektórych organów UE (np. Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, Komitetu Regionów, Trybunału Obrachunkowego).  
 

6. Koordynowanie działań Państw Członkowskich i przyjmowanie środków w zakresie 

współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.  
 

Prezydencja Rady Unii Europejskiej 
 

Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zwane 

Prezydencją trwa 6 miesięcy (od 1 stycznia do 30 

czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia). Pełnią ją 

rotacyjnie państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
Państwo przewodniczące Radzie Unii Europejskiej 

pełni również funkcję przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Radzie przewodniczy szef państwa, 
któremu przypada przewodnictwo w Unii 

Europejskiej. 
Prezydencja ma zadanie m.in.:  

- kierowanie sprawami bieżącymi Rady UE,  
- wyznaczanie kierunków polityki UE,  
- pełnienie funkcji mediatora w rokowaniach,  

- a także reprezentowanie UE w stosunkach 
zewnętrznych.  

Państwo członkowskie obejmujące urząd prezydencji 
w Radzie przedstawia program działań który z 
założenia ma zostać zrealizowany w czasie trwania 

ich kadencji  
Prezydencja pozostaje również w ścisłych kontaktach 

z innymi instytucjami Wspólnot Europejskich: 
Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.  
 

Parlament Europejski 
 

Parlament Europejski w Brukseli 
 

Parlament Europejski ma 3 siedziby: Bruksela, 

Luksemburg i Strasburg. 

Comiesięczne sesje plenarne odbywają się                                
w Strasburgu, dodatkowe sesje i spotkania Komisji - 

w Brukseli. Sekretariat Generalny mieści się                        
w Luksemburgu. 

Jest to największy wielonarodowy parlament na 

świecie. Reprezentuje 370 mln obywateli Unii. Ma 

funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy 

wykonawczej. 



Kadencja parlamentu trwa 5 lat. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani na 
połowę kadencji Parlamentu, czyli na 2,5 roku  
Parlament Europejski liczy obecnie 732 członków (deputowanych), sprawujących mandat 

wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję ..  

 
Początki istnienia Parlamentu Europejskiego sięgają lat 
50. i traktatów założycielskich. Od 1979 roku 
deputowani wybierani są w wyborach powszechnych  

i bezpośrednich. Wybory parlamentarne odbywają się 
co pięć lat, a do głosowania uprawniony jest każdy 

obywatel Unii Europejskiej zarejestrowany jako 
wyborca. Zatem Parlament wyraża demokratyczną wolę 
kilkuset milionów obywateli UE, a także reprezentuje 

ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami UE.        Parlament Europejski w  

                                                                                                                  Strasburgu 

Jaka jest rola parlamentu wobec Rady Ministrów?  

Przewodniczący Rady UE na początku kadencji przedstawia Parlamentowi swój program, a 
na koniec - sprawozdanie. Przedkłada raport o wynikach każdego spotkania Rady 

Europejskiej. Ministrowie uczestniczą w ważnych debatach, poddają się przesłuchaniom i 
odpowiadają na interpelacje poselskie.  

Jaka jest rola parlamentu wobec Komisji? 

Parlament wypowiada się na temat programu Komisji, której członkowie regularnie pojawiają 
się w Parlamencie. Przewodniczący Komisji jest wybierany po konsultacji z parlamentem. Po 

przesłuchaniach kandydatów Parlament może przyjąć lub odrzucić komisarzy, których 
proponuje Przewodniczący.  Może też odwołać Komisję, uchwalając wotum nieufności 

większością dwóch trzecich głosów.  
Jaką ma strukturę Parlament ?  

W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu różnych partii, zrzeszonych w siedmiu 

większych frakcjach politycznych.  
Członkowie pracują w 19 komisjach parlamentarnych: spraw zagranicznych i bezpieczeństwa  

,rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju wsi, budżetowej, gospodarki, waluty i polityki 
przemysłowej, energii, badań naukowych i technologii, stosunków gospodarczych z 
zagranicą, prawa i praw obywatelskich, spraw socjalnych, zatrudnienia, środowiska pracy 

polityki regionalnej, zagospodarowania przestrzennego i stosunków z korporacjami 
regionalnymi i lokalnymi, transportu i ruchu turystycznego, problemów ekologicznych,, 

ochrony zdrowia ludności i ochrony konsumentów, młodzieży, kultury, oświaty i środków 
masowego przekazu, rozwoju i współpracy, swobód obywatelskich i spraw wewnętrznych, 
kontroli budżetu, instytucjonalnej, regulaminowej, kontroli wyborów i zagadnień immunitetu 

praw kobiet, petycji 

 

Komisja Europejska  

 
 

Komisja jest politycznie niezależną instytucją, która 

reprezentuje i dba o interesy całej UE.  

Podobnie do Parlamentu i Rady, Komisja Europejska 

została powołana do życia w latach 50. na mocy 

traktatów założycielskich UE. Kadencja Komisji trwa 

5 lat. 

Jest to organ wykonawczy UE, składający się z 

komisarzy.  
 

Członkami Komisji jest każdorazowo tyluż komisarzy, ile państw liczy Unia.  



Większość z nich to politycy z 15 państw członkowskich. Każde państwo UE ma swojego 
komisarza. Największe państwa UE: Włochy, Francja, W. Brytania, Niemcy i Hiszpania mają 
po dwóch. Każdy z komisarzy jest odpowiedzialny za określony dział pracy, są więc oni 

odpowiednikami ministrów w zwykłym rządzie.  
Członkowie komisji nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami - są politykami, 

których powołanie rekomenduje Rada Europejska i zatwierdza Parlament Europejski. Ich 
zadaniem jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.  
 

Komisja Europejska spełnia cztery główne funkcje:  
 

1. przedstawia Parlamentowi i Radzie projekty aktów prawnych 

2. zarządza i realizuje politykę i budżet UE 
3. egzekwuje prawo wspólnotowe (razem z Trybunałem Sprawiedliwości)  
4. reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład podczas  

    negocjowania umów między UE a innymi krajami 
Jakie ma zadania? 

- proponuje akty ustawodawcze,  
- wydaje samodzielne akty prawne,  
- czuwa nad przestrzeganiem prawa,  

- zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi,  
- proponuje kierunki polityki i programy działania,  

- a także jest odpowiedzialna za wykonanie decyzji Parlamentu i Rady.  
 
 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
 

 

Komitet -Ekonomiczno – Społeczny   

istnie je od 1957 roku.  

W procesie decyzyjnym w Unii Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny jest organem 

doradczym Rady Unii Europejskiej  

i Komisji Europejskiej.  

Reprezentuje pracodawców, związki 

zawodowe, rolników, konsumentów i 
pozostałe grupy interesów, które razem 
tworzą zorganizowane społeczeństwo 

obywatelskie. Komitet przedstawia ich poglądy i broni ich interesów w politycznych debatach 
z Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim.  

Składa się z 222 osób - przedstawicieli wszystkich państw członkowskich Unii.  
Najliczniej reprezentowane są największe kraje UE: Włochy, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy 
- po 24. Hiszpanów jest 21. Po 12 doradców pochodzi z Austrii, Belgii, Grecji, Holandii, 

Portugalii i Szwecji, po 9 - z Danii, Finlandii i Irlandii. Najmniej jest Luksemburczyków - 
jedynie 6. Kandydatów do Komitetu zgłaszają rządy europejskiej Piętnastki. Następnie opinię 

o nich wydaje Komisja, po czym kandydatury zatwierdza Rada Europejska.  
Doradcy przebywają w Brukseli cztery lata - tyle trwa kadencja Komitetu.  
 

Jaka jest jego realna władza?  

W pewnych przypadkach zarówno Rada jak i Komisja muszą zasięgać opinii KES. Są to 

m.in. swobodny przepływ ludzi, swoboda osiedlania się, współpraca w kwestiach socjalnych, 
zagadnienia oświaty, ochrony zdrowia i praw konsumenta, a także ochrona środowiska i 

rozwoju regionalnego, polityka zatrudnienia, ustawodawstwo społeczne i równouprawnienie 
płci.  
 



Jakie ma zadania? 

Członkowie KES zebrani są w trzech grupach: pracodawców, pracobiorców i przedstawicieli 
różnych środowisk. W dziewięciu wyspecjalizowanych sekcjach debatują o trendach w 

gospodarce, finansach, walucie, o ochronie środowiska, stosunkach zewnętrznych, kwestiach 
socjalnych, edukacji i kulturze, służbie zdrowia, rolnictwie i rybołówstwie, rozwoju 

regionalnym, handlu i przemyśle - słowem o wszystkim, co dzieje się w Unii.  
 

Komitet Regionów  
 

 

Komitet Regionów - powołany w roku 1991 na mocy 

Traktatu z Maastricht, jest organem doradczym 

Komisji Europejskiej i ma strukturę podobną do 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Komitet Regionów jest organem doradczym Rady , 

Komisji , a także - na mocy Traktatu Amsterdamskiego 
- Parlamentu Europejskiego . Opinie Komitetu, 
opracowywane w ośmiu komisjach, są wiążące głównie 

w kwestiach polityki regionalnej. Członkowie Komitetu pracują w grupach politycznych. 
Reprezentują samorząd regionalny i lokalny.  

Składa się z 222 przedstawicieli europejskiej Piętnastki. Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i 
Włosi - największe kraje Unii - zajmują po 24 fotele, Hiszpanów jest 21. Austriaków, 
Belgów, Greków, Holendrów, Portugalczyków i Szwedów - po 12. Mniej reprezentantów 

mają Duńczycy, Finowie i Irlandczycy - po 9. Luksemburg - jedynie 6.  
Trzonem Komitetu jest Prezydium. W jego skład wchodzi 36 członków, w tym 

przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący i 15 wiceprzewodniczących - po jednym z 
każdego państwa Unii.  
Jakie ma zadania? 

Wydaje opinie w kwestiach polityki regionalnej i rozwoju regionalnego UE 
 

 

Trybunał Sprawiedliwości 
 

 

Siedziba Trybunału mieści się w 

Luksemburgu. 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich (często nazywany po prostu 

Trybunałem) utworzony został w 1953 roku 
jako organ orzekający Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali, z czasem stał się organem 
orzekającym Unii Europejskiej.  
Jest to organ orzekający UE.  

Dokonuje wykładni prawa europejskiego i 
interpretacji traktatów, orzeka w sprawach wnoszonych na jego forum.. Składa się z 15 

sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie (po jednym z każdego kraju)  

na sześcioletnią kadencję. Sędziowie wybierają spośród siebie przewodniczącego  

na kadencję trzyletnią. Wspomaga ich 9 adwokatów generalnych, których zadaniem jest 

przedstawianie bezstronnych i niezależnych opinii na temat spraw, które są stawiane na forum 
trybunału.  

Od 1954 roku Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył ponad 9 tys. spraw i wydał ok. 4 tys. 
orzeczeń. Trybunał jest ostatnią instancją wspólnotową; jego wyroki są niepodważalne i 
wiążące dla sądów państw członkowskich.   
 



 

Trybunał wydaje orzeczenia w przedstawionych mu sprawach. Do czterech najbardziej 

powszechnych typów spraw należą: 
 

1. wnioski o wydanie orzeczenia wstępnego  

2. skargi z powodu niewykonania zobowiązania  
3. skargi o unieważnienie aktu prawnego 

4. skargi z powodu bezczynności 
 

Czego mogą dotyczyć skargi?  

- unieważnienia aktów prawnych wydawanych przez instytucje unijne  

- zaniechania lub niewykonania działań 
- nieprzestrzegania prawa unijnego przez państwo członkowskie  
- odszkodowań za szkody wyrządzone przez instytucje UE lub jej funkcjonariuszy przy 

wykonywaniu ich obowiązków 
 

Jakie są zadania Trybunału Sprawiedliwości?  

- rozpatruje skargi wnoszone przez państwa członkowskie, instytucje UE, przedsiębiorstwa 

lub obywateli państw UE, orzekając, czy nastąpiło naruszenie unijnego prawa  
- wydaje orzeczenia wstępne na wniosek sądów krajowych o interpretację lub stwierdzenie 

prawomocności ustawodawstwa wspólnotowego  

- rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Pierwszej Instancji 
 

Od 1989 r. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez Sąd Pierwszej Instancji,  
powołany na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego. Sąd Pierwszej Instancji składa się 

również z 15 sędziów. Nie ma w nim adwokatów generalnych. Sąd ten (działający przy 
Trybunale Sprawiedliwości) jest odpowiedzialny za wydawanie orzeczeń w niektórych 
rodzajach spraw, zwłaszcza tych wnoszonych przez osoby prywatne i sprawach związanych z 

nieuczciwą konkurencją między przedsiębiorstwami.  
 

Sąd Pierwszej Instancji rozpatruje: 

- skargi osób fizycznych i prawnych przeciwko instytucjom unijnym 
- spory między instytucjami UE i jej funkcjonariuszami  

- skargi przeciw Komisji Europejskiej wnoszone przez przedsiębiorstwa lub ich grupy na 
podstawie Traktatu o EWWiS. 

 

 

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 
 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją 

zewnętrznej kontroli finansowej Unii Europejskiej.  

Inaczej jest nazywany Trybunałem Audytorów, Trybunałem 
Rewidentów Księgowych, Trybunałem Kontroli Budżetowej 
lub Izbą Obrachunkową.  Trybunał nie jest  organem 

sądowym. Trybunał Obrachunkowy został utworzony w 

1975 roku, ale działa od października 1977 roku.  

Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest Luksemburg.  

W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego z państw Unii, powoływanych na 
sześć lat przez Radę Unii Europejskiej. Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na okres 

trzech lat 
Trybunał Obrachunkowy jest  instytucją kontrolującą  wpływy i wydatki Unii Europejskie 

Trybunał kontroluje dokumenty oraz, w razie potrzeby, może przeprowadzać kontrole w 
siedzibie instytucji dysponujących środkami z budżetu Unii.  
Trybunał nie ma jednak kompetencji do egzekwowania stwierdzonych naruszeń prawa. Nie 

może on również nakładać żadnych sankcji na kontrolowane przez siebie instytucje. Jego 
funkcja ogranicza się do sporządzania sprawozdań z przeprowadzanych kontroli.  



Zadania Trybunału 

- kontrola legalności i zasadności wpływów i wydatków Wspólnot Europejskich 
- pomaga Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE kontrolować realizację budżetu. 

(kontrola jest prowadzona na podstawie dokumentów zarówno w siedzibie instytucji UE, 
jak i w państwach członkowskich.) 

- sporządzanie sprawozdania na  koniec każdego roku budżetowego, które następnie zostaje 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty.  

- sporządzanie raportów i opinii na wniosek instytucji UE.  

 

Europejski Bank Centralny 
 

 

Europejski Bank Centralny  został utworzony w 1998 roku.  

Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. 

Rolą EBC jest zarządzanie wspólną walutą, czyli euro. EBC 

zatrudnia ok. 1350 pracowników ze wszystkich 27 krajów 

Unii Europejskiej. Jest jedną z siedmiu instytucji unijnych 

wymienionych w Traktacie z Lizbony. 

 

Głównym organem decyzyjnym jest Rada Prezesów, w skład 

której wchodzi sześciu członków Zarządu EBC i 16 prezesów 
banków centralnych krajów euro. Zbiera się mniej więcej dwa  
razy w miesiącu w budynku Eurotower we Frankfurcie.  
 

Europejskim Bankiem Centralnym kieruje Zarząd, który składa 

się z prezesa, wiceprezesa oraz czterech pozostałych członków. 
Kadencja prezesa EBC trwa 8 lat. Zarząd, będący organem wykonawczym, przygotowuje 

posiedzenia Rady Prezesów i realizuje politykę pieniężną strefy euro zgodnie  z 
postanowieniami Rady Prezesów.  
 

Trzecim organem jest Rada Ogólna, która składa się z prezesa i wiceprezesa EBC, a także 
prezesów banków centralnych wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej.  

Rada Ogólna jest tymczasowa - przewiduje się, że zostanie rozwiązana gdy wszystkie kraje 
unijne będą posługiwać się wspólną walutą. Wśród zadań Rady Ogólnej znajdują się działania 

doradcze, zbieranie statystyk i sporządzenie raportów rocznych EBC. 
 

Zadania  

 

Europejski Bank Centralny odpowiada przede wszystkim za wspieranie sprawnego działania 
systemów płatniczych i nadzorowanie systemów bankowych w krajach UE. Zarządza ponadto 

rezerwami walutowymi krajów strefy euro i ustala poziom stóp procentowych w tych 
państwach. EBC ma wyłączne prawo wydawania zgody na emisję banknotów w strefie euro.  
 

Strefa euro powstała w styczniu 1999 roku wraz przekazaniem EBC kompetencji w 
dziedzinie polityki pieniężnej przez krajowe banki centralne początkowo 11 państw strefy. 

Dwa lata później do strefy euro dołączyła Grecja, w 2007 roku – Słowenia, w 2008 roku – 
Cypr i Malta, a w 2009 roku – Słowacja. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

Europejski Bank Inwestycyjny  
 

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) działa od 1 

stycznia 1958 roku. Jego siedziba znajduje się w 

Luksemburgu.  
 
Podstawowym celem EBI jest wspieranie integracji i 
zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej. 
Bank działa nie tylko na terenie Unii, ale także w ok. 

140 krajach, z którymi UE zawarła umowy o współpracy. 

Zadania 
 
Europejski Bank Inwestycyjny zajmuje się udzielaniem pożyczek dla sektora publicznego i 
prywatnego na projekty europejskie w następujących dziedzinach: spójność regionów UE, wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania, rozwój i innowacje, a 
także transport oraz energia. 

Organizacja 

 
W podejmowaniu decyzji przez Bank uczestniczą następujące organy decyzyjne: 
- Rada Gubernatorów, w skład której wchodzą zazwyczaj ministrowie finansów wszystkich krajów 

członkowskich Unii Europejskiej; 
- Rada Dyrektorów, która zatwierdza decyzje w sprawie zaciągania pożyczek i udzielania 

gwarancji. W jej skład wchodzi 28 dyrektorów, nominowanych przez każdy z 27 krajów 
członkowskich, oraz jeden wskazywany przez Komisję Europejską; 

- Komitet Zarządzający składający się z dziewięciu członków: prezesa Banku i ośmiu 
wiceprezesów. Zajmuje się bieżącym zarządzaniem EBI. Kadencja prezesa i większości 
wiceprezesów, trwa sześć lat i jest odnawialna.  

- Komisja Audytowa będąca niezależnym organem podlegającym bezpośrednio Radzie 
Gubernatorów. Jest odpowiedzialna za kontrolę operacji Banku oraz jego dokumentów 
księgowych; 

 

 
 



 

 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - podpisany w Paryżu 18 kwietnia 
1951, wszedł życie 23 lipca 1952. Był on rezultatem pomysłu i debaty nad powołaniem organizacji 
regulującej przemysł wydobywczy i stalowy. Traktat ten, zwany Paryskim powołał do życia 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Układ zawarło sześć państw - Francja, RFN, Włochy, Belgia, 
Holandia i Luksemburg. Obowiązywał on 50 lat, w 2002 roku kompetencje EWWiS przejęła 
Wspólnota Europejska. 
 

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktat ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Traktaty rzymskie) - dwie umowy międzynarodowe zawarte 25 
marca 1957 przez sygnatariuszy Traktatu Paryskiego. Obie weszły w życie 1 stycznia 1958. 
Dotyczyła powołania nowych organizacji - Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej. Pierwsza zapoczątkowała integrację gospodarczą, druga - współpracę 
nad wykorzystywaniem energii jądrowej w celach pokojowych. Traktaty rzymskie zostały w dużej 
mierze zastąpione w 1993 przez traktat z Maastricht ustanowiony rok wcześniej.  
 
Jednolity akt europejski - umowa międzynarodowa zawarta w 1986 dotycząca kwestii Europejskiej 
Współpracy Politycznej, utworzenia Rady Europejskiej, wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego 
oraz utworzenia rynku wewnętrznego (zasada swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i 
usług). Wszedł w życie w lipcu 1987. 
 
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) - podpisany 7 lutego 1992 w holenderskim 
Maastricht, wprowadzony w 1993. Zadecydował o pogłębieniu integracji, m.in. poprzez ustanowienie 
Unii Gospodarczej i Walutowej. Poszerzono też dotychczasową formułę integracji, opartą odtąd o trzy 

filary - Wspólnoty Europejskie, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz współpracę 
policyjną i sądową w sprawach karnych - tworzące razem nową organizację Unię Europejską. 



 

 
 

Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej. Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty - podpisany 2 października 1997, 

obowiązujący od 1 maja 1999.  Wprowadził możliwość sankcji dla państw członkowskich 
łamiących standardy demokratyczne, wzmocnił pozycję Trybunału Sprawiedliwości i 
Parlamentu Europejskiego oraz uprościł traktaty założycielskie. Podjęto też w nim próbę  
 
 

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne (Traktat z Nicei) - reforma 
struktur UE przed jej rozszerzeniem o kolejne 10 państw. Traktat podpisano 26 lutego 2001 w 

Nicei, wszedł on w życie 1 lutego 2003. Dotyczy przede wszystkim zasad ustalania składu 
Komisji Europejskiej, podziału miejsc w rozbudowanym PE oraz sposobu podejmowania 
decyzji w Radzie Unii Europejskiej.  
 
 
 



Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską - zastąpił nieratyfikowany Traktat ustanawiający Konstytucję dla 
Europy. Zawiera wiele elementów z nieprzyjętego traktatu. Zmodyfikował organizację Unii 

Europejskiej. Przywódcy państw UE złożyli na nim swe podpisy w dniu 13 grudnia 2007, 
traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009  
 

Traktat lizboński określony został mianem traktatu na miarę traktatu 

Europy XXI wieku 

 
 

 
 
 

4 swobody Unii Europejskiej 
 

 



Jednolity rynek obejmuje cały obszar UE bez granic wewnętrznych, na których obowiązuje 

swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.  

Powstał dzięki zniesieniu kontroli na granicach wewnątrz unijnych.  
 

Celem jednolitego rynku Unii Europejskiej jest realizacja 4 zasad: 

1. Swobody przepływu towarów 
2. Swobody przepływu usług  

3. Swobody przepływu osób  
4. Swobody przepływu kapitału  
 

Swobodny przepływ towarów  
Warunkiem uzyskania swobodnego przepływu towarów  było zniesienie ceł oraz 

wszystkich podobnych opłat między państwami UE. Konieczne było również utworzenie 

wspólnej taryfy celnej w handlu z krajami spoza Unii.  
Swobodny przepływ towarów oznacza, że na danym obszarze istnieje swoboda obrotu 
(eksportu i importu) towarami. Nie istnieją kontrole graniczne, ograniczenia ilościowe i 

jakościowe w przepływie towarów, a towar, który został wprowadzony legalnie na teren 
któregoś z państw członkowskich Wspólnot, może być sprzedawany na terytorium każdego 

innego państwa UE.  

Swobodny przepływ usług 
Usługi są to świadczenia najczęściej odpłatne, obejmujące działalność o charakterze 

przemysłowym i handlowym, działalność rzemieślnicza oraz wykonywanie wolnych 
zawodów. Do obszaru usług według klasyfikacji prawa wspólnotowego nie są zaliczane 

usługi transportowe oraz usługi bankowe i ubezpieczeniowe.  
Swoboda przepływu usług oznacza możliwość zakładania przedsiębiorstw na terenie innego 
państwa członkowskiego i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach tzw. 

samozatrudnienia.  
Wyróżnia się następujące rodzaje swobód dotyczące przepływu usług:  

· aktywna swoboda świadczenia usług, usługodawca udaje się przejściowo do kraju 
usługobiorcy, a więc sam przekracza granicę w celu wykonania usługi w innym kraju 
członkowskim (np. instalacja aparatury); 

· pasywna swoboda usług . odbiorca usługi udaje się do kraju usługodawcy, by tam 
przyjąć jego świadczenia (np. turyści, osoby korzystające z opieki medycznej);  

· swoboda przepływu produktu usługi . usługodawca i usługobiorca przebywają w 
swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice (np. nadawanie programów telewizyjnych 
lub radiowych). 

Swobodny przepływ kapitału 
Zasada ta dotyczy samodzielnych transakcji finansowych, które nie mają bezpośrednich 

związków z przemieszczaniem się ludzi, towarów czy usług. Swoboda ta oznacza możliwość 
transferu zysków z jednego kraju członkowskiego UE do drugiego oraz prawo inwestowania i 
nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granica bez żadnych przeszkód. 

Oznacza też swobodę przepływu kapitału z tytułu likwidacji lub zmiany inwestycji i 
wszystkich zysków z tego wynikających, jak również przepływ kapitału o charakterze 

osobistym (np. spadek). Obywatele Unii Europejskiej maja prawo do dokonywania wszelkich 
operacji bankowych i finansowych we wszystkich państwach członkowskich (np. prawo do 
posiadania konta osobistego w bankach państw UE, prawo zakupu i sprzedaży papierów 

wartościowych przedsiębiorstw całej UE).  

Swobodny przepływ osób 
Zgodnie z tą zasadą wszyscy obywatele Unii Europejskiej maja prawo do przemieszczania się 
bez konieczności posiadania wiz i zezwoleń, osiedlania się, podejmowania działalności 

gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty. Obywatele jednego państwa UE 
podejmujący pracę lub inna działalność ekonomiczna w innym państwie UE musza być 
traktowani przez to państwo w taki sam sposób, w jaki to państwo traktuje swoich obywateli, 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji. W odniesieniu do pracowników zasada ta oznacza 



jednakowe traktowanie obywateli państw UE, m.in. w dostępie do pracy, w zakresie 
wynagrodzenia oraz innych warunków pracy. Zasada swobody przepływu osób objęci są 
również członkowie rodzin osób migrujących. Realizacja swobody przepływu osób wymaga 

określonych gwarancji.  
Odnoszą się one do: praw wyborczych, dostępu do rynku pracy, uznawania dyplomów i 

kwalifikacji zawodowych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

 

 
 

KORZŚCI Z CZTERECH SWOBÓD: 
Uczestnictwo w jednolitym rynku oznacza: 

 Lepszą ochronę praw konsumentów 
 Poszerzony asortyment towarów i usług o wyższej jakości 
 Gwarancję bezpieczeństwa poprzez standardy towarowe  

 Odpowiedzialność producentów za wytwarzane produkty 

 Możliwość łatwiejszego egzekwowania praw 

 

 

Młodzież w Unii Europejskiej  - programy unijne  
 

Politykę Unii Europejskiej w zakresie spraw młodzieży, edukacji i kształcenia 

zawodowego reguluje Traktat z Maastricht, a dokładniej art. 126, 127, 308.  

Wymienione artykuły Traktatu odnoszą się do popierania przez Wspólnoty Europejskie 
współpracy w dziedzinie edukacji, wspierania działań państw z zakresu organizacji systemów 
kształcenia, przy uwzględnieniu ich różnorodności kulturowej i językowej.  
 

 



 

Na podstawie Traktatu z Maastricht Unia Europejska ma przed sobą następujące cele:  

 obecność idei europejskiej w edukacji młodzieży,  
 popularyzacja języków państw członkowskich,  
 popieranie wymiany studentów i nauczycieli,  

 rozwój współpracy między ośrodkami kształcenia.  
W ramach polityki oświatowej Unii Europejskiej funkcjonuje wiele programów 

wspierających rozwój edukacji np.: Sokrates, Młodzież, Leonardo da Vinci.  
 

 

 

 

Innym atutem UE są uznawane dyplomy, co sprawia, że można podjąć pracę w zawodzie w 
krajach 15. Dlatego został stworzony Europejski System Transferu Punktów (ECTS).  
 

ECTS jest programem stworzonym w ramach programu Erasmus w celu promowania 
międzyuczelnianego uznawania studiów zagranicznych. Korzyści płynące z systemu ECTS 
dla studenta:  

 możliwość racjonalnego planowania studiów,  
 dostęp do oferty edukacyjnej innych szkół,  

 szanse na studia poza macierzystą uczelnią,  
 klarowność zasad studiowania,  
 gwarancja uznawalności studiów.  
 

Z myślą o młodzieży zostały uruchomione przez Unię Europejską programy edukacyjne. 

Należą do nich:  

SOKRATES II ( za cel postawiono: rozwój nauczania języków UE, rozwój współpracy i 

wyjazdów studentów w celach pogłębienia wiedzy o kształceniu europejskim, badania 
problemów polityki europejskiej). Program Sokrates II obejmuje :  

COMENIUS - realizowany na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich,  
ERASMUS - realizowana na etapie szkolnictwa wyższego, promuje wymianę studentów i 
nauczycieli akademickich, stypendia dla studentów,  



GRUNTVIDG - kształcenie dorosłych,  
MINERVA - pogłębianie motywacji nauczycieli, studentów, menedżerów i osób 
odpowiedzialnych za politykę edukacyjną,  

LINGUA - języki obce:  
ARION: wizyty studyjne,  

EURIDICE: sieć informacji o edukacji.  
LEONARDO DA VINCI: uczestnikami programu Leonardo da Vinci mogą być organizacje 
zajmujące się szkoleniem zawodowym, tj. uniwersytety, instytuty naukowe, firmy sektora 

prywatnego i publicznego, partnerzy społeczni i inne organizacje. Idea, jaka przyświeca 
programowi Leonardo da Vinci, to stworzenie europejskiego standardu w edukacji i 

kształceniu zawodowym.  
 

Głównym celem tych programów jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego.  
PROGRAM MŁODZIEŻ 

Zajmuje się pozaszkolną, nieformalną edukacją młodych ludzi. Adresowany jest do 
młodzieży w wieku 15-25 lat, oraz osób, które z nią pracują. W ramach programu można się 

starać o uzyskanie dofinansowania za działalność pozaszkolną , nie związaną z nauczaniem 
szkolnym czy akademickim. Głównym celem tego programu jest uczenie i promowanie 
aktywności młodych ludzi, stworzenia im możliwości realizacji własnych ambicji, pragnień, a 

przez to zachęcenie do aktywniejszego udziału w życiu społecznym Unii Europejskiej oraz 
własnego kraju.  
 

 

 

Opracowanie: opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego mgr I. Wójcik  
 

 

 

 

 



 

W opracowaniu wykorzystano materiały zawarte m.in. na stronach:   
 

http://pawelkowszynski.blogspot.com/2009/04/kraje -czonkowskie-unii-europejskiej.html 

http://www.wiking.edu.pl/article_print.php?id=258#inne_organizacje_eu  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska  

http://europa.eu/index_pl.htm 

http://unia.realnet.pl/  

http://portalwiedzy.onet.pl/40942,,,,unia_europejska,haslo.html 

http://www.ue.friko.p l/traktat.html 

http://www.sciaga.pl/tekst/18565-19-czym_jest_unia_europejska 

http://klubue.3lo.pl 

http://www.sciaga.pl/tag/rada-unii-europejskiej/ 

http://www.sciaga.pl/tekst/57249-58-unia_europejska  

http://integracja-europejska.wiedza.diaboli.pl/unia-europejska---sciaga/ 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm 

http://www.krajeeuropy.pl , 
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