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Moduł 1: „Historia Unii Europejskiej w skrócie” 

 

Unia Europejska jest częścią Twojego codziennego życia, choć pewnie tego nie zauważasz. 

Przykładowo numer 112, pod który możesz zadzwonić, kiedy ktoś się do Ciebie włamuje lub jeśli jesteś 

ofiarą bądź świadkiem wypadku czy pożaru, jest taki sam w całej Europie.  

To również dzięki Unii Europejskiej możesz podróżować, na przykład do Niemiec czy Francji, bez 

konieczności przechodzenia przez kontrole graniczne. Możesz także płacić w euro w wielu krajach Unii 

Europejskiej. Dzięki temu, jadąc na wakacje, nie musisz zabierać ze sobą kilku różnych walut. 

Te korzyści dziś wydają Ci się oczywiste, ale wiedz, że nie zawsze tak było. Kraje europejskie nie 

zawsze ze sobą współpracowały. W XX wieku w Europie wybuchły dwie wojny światowe, w których zginęły 

miliony ludzi. Bez wątpienia czytałeś już lub słyszałeś o wydarzeniach z II wojny światowej (1939–1945), o 

której mówi się również na lekcjach historii.  

 

Możesz obejrzeć krótki film o historii Europy, klikając w poniższy link: 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/about-europarltv/europarltv-dvd.aspx  

   

(Wersja na DVD dostępna w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie) 

 

Wymień trzy wydarzenia związane z II wojną 

światową. 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/about-europarltv/europarltv-dvd.aspx
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Czytaj dalej, by zrozumieć początki Unii Europejskiej. Twój 

nauczyciel będzie Ci mógł również udzielić dodatkowych 

wyjaśnień. 

 

Po zakończeniu II wojny światowej przywódcy 

demokratycznych państw Europy Zachodniej i ich obywatele 

postanowili już nigdy więcej nie wypowiadać sobie wojen. Jednak 

łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Narody europejskie często były 

wrogami i nawet jeśli wojna dobiegła końca, to nie stawały się 

one od razu przyjaciółmi. 

Dlatego właśnie francuski minister spraw zagranicznych 

Robert Schuman opracował plan, który od jego nazwiska nazwano 

Planem Schumana. Ogłoszono go 9 maja 1950 r. Obecnie co roku 

9 maja z tej okazji obchodzimy „Dzień Europy”. 

Plan Schumana przewidywał współpracę między Francją i 

Niemcami w produkcji węgla i stali. W ten sposób oba kraje nie 

mogły już produkować broni w tajemnicy przed sobą. Dzięki tym dwóm surowcom, Francji i Niemcom 

wspólnie udało się osiągnąć najwyższe możliwe dochody. Natomiast uzyskane pieniądze mogły 

wykorzystać na odbudowę budynków, dróg i mieszkań, które zostały zniszczone w czasie II Wojny 

Światowej.  Luksemburgowi, Holandii, Belgii i Włochom spodobał się ten pomysł i również przyłączyły 

się do projektu.  

W 1952 r. utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (w skrócie EWWiS).To był początek Unii 

Europejskiej. Plan Schumana od początku zakładał udział we współpracy innych demokratycznych państw 

europejskich. Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej musiały poczekać 40 lat, nim wyzwoliły się 

spod jarzma ZSRR i mogły swobodnie zdecydować, że chcą przystąpić do Unii. 

 

Które sześć krajów uczestniczyło w EWWiS? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Dlaczego węgiel i stal były tak ważne po wojnie? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Współpraca tych krajów okazała się tak dużym sukcesem, że postanowiły one dokonać razem 

jeszcze więcej. W ten sposób w 1957 r. powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Porozumienia 

rządzące tą współpracą europejską zostały zapisane w traktacie.  

 

Znalazły się w nim ustalenia dotyczące rolnictwa, gospodarki i transportu. Dobre zasady 

wprowadzone w dziedzinie rolnictwa miały na celu zapobieżenie wystąpienia w przyszłości głodu i 

nadprodukcji w Europie. Współpraca w dziedzinie gospodarki i transportu pozwalała poszczególnym 

krajom na łatwiejszą i korzystniejszą wymianę swoich towarów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymień kilka produktów, które można znaleźć w supermarkecie, pochodzących z poniższych 

krajów europejskich. 

 

KRAJ    PRODUKT 

 

1. Polska   

2. Czechy   

4. Francja   

5. Grecja   

6. Hiszpania   

7. Szwecja    

7. Włochy    

 

Z czasem inne kraje uznały, że korzystna byłaby dla nich przynależność do Wspólnoty i korzystanie z 

oferowanych przez nią ułatwień gospodarczych. 

 

W 1992 r. EWG liczyła już dwanaście krajów, nazywanych również państwami członkowskimi. 

Organizacja ta nazywa się obecnie Unią Europejską, o czym zadecydowano w Maastricht. Tam też 

podpisano nowy traktat, który jeszcze bardziej ułatwił wymianę handlową między krajami Unii 

Europejskiej. Zniesiono wiele barier w imporcie i eksporcie produktów, co pozwoliło państwom 

członkowskim prowadzić korzystniejszą wymianę towarów. Również pracownikom umożliwiono podjęcie 

pracy w innych krajach Unii Europejskiej bez zbędnych utrudnień. 
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Obecnie Unia Europejska liczy 28 krajów. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej każde 

demokratyczne państwo europejskie może stać się jej członkiem. Jest więc możliwe, że Unia rozszerzy się 

jeszcze w nadchodzących latach.  

 

Czy możesz wymienić kraje, które nie są jeszcze członkami Unii Europejskiej, ale które chciałyby 

do niej przystąpić? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Czy według Ciebie jest to dobry czy zły pomysł? Spróbuj wyjaśnić, dlaczego. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

Od 1 grudnia 2009 r. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje nowa wersja 

traktatu przyjęta w Lizbonie. Traktat z Lizbony nadał Unii bardziej demokratyczny charakter i ułatwił jej 

działanie. Wymienia on dziedziny, w których każde państwo decyduje o sobie samodzielnie, oraz problemy, 

które rozsądniej jest rozwiązywać wspólnie na szczeblu europejskim. Dotyczy to np. cen telefonii 

komórkowej, zanieczyszczenia środowiska czy polityki imigracyjnej i azylowej. 

 

Czy możesz podać inny przykład decyzji podejmowanych przez UE? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Poniżej znajdziesz daty przystąpienia poszczególnych krajów do Unii Europejskiej.  

 

1958:  

Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i Republika Federalna Niemiec (państwa założycielskie) 

1973:  

Dania, Irlandia, Wielka Brytania 

1981:  

Grecja 

1986:  

Hiszpania i Portugalia 

1990:  

zjednoczenie Niemiec: była Niemiecka Republika Demokratyczna staje się członkiem Unii Europejskiej 

1995: 

 Finlandia, Austria i Szwecja 

2004:  

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry 

2007:  

Bułgaria i Rumunia 

2013:  

Chorwacja 
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9 maja, z okazji Dnia Europy, można usłyszeć hymn europejski. To jeden z symboli Unii Europejskiej. 

Fragment ten pochodzi z IX symfonii Ludwiga van Beethovena skomponowanej w 1823 r. Oficjalnie hymn 

ten jest wykonywany jedynie w wersji instrumentalnej. Często nieoficjalnie śpiewa się go wykorzystując 

słowa poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości”. Hymn wyraża bliskie Europejczykom ideały wolności, 

pokoju i współpracy.  

 

Wpisz słowa „hymn europejski” i posłuchaj melodii na Youtube.  

 

Hymn europejski nie zastępuje hymnów narodowych państw członkowskich. Różnice między krajami 

utrzymują się, nie tylko dzięki hymnom narodowym, językom, kulturze i tradycjom, ale własnym instytucjom 

państwowym Kraje europejskie regulują poszczególne kwestie wspólnie tylko wtedy, gdy uznają, że tak jest 

korzystniej dla wszystkich. Z tego powodu motto Unii Europejskiej to „ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI”.  

 

Czy możesz podać inny przykład spraw, które nie są objęte wspólnym prawem UE? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

Co reprezentują gwiazdy na fladze 

europejskiej? 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

...................................................................................... 
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Poniżej znajdziesz mapę Europy. 

Zaznacz krzyżykiem kraje, które należą do Unii Europejskiej.  
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Moduł 2:  

Unia Europejska i Ty: wpływ UE na Twoje życie 

 

Czy wiesz, że... 

 Dzięki Unii Europejskiej ponad trzy miliony studentów mogło odbyć staż i studiować za granicą? 

 Unia Europejska przeznacza dużo pieniędzy na wyrównanie różnic w poziomie życia między 

bogatszymi i biedniejszymi jej członkami, a także na pomoc ludności w ubogich krajach? 

 Unia Europejska zakazała testowania kosmetyków na zwierzętach? 

 Dzięki Unii Europejskiej między państwami członkowskimi od ponad 60 lat nie doszło do żadnej 

wojny, a wszelkie spory rozwiązują one przy stole negocjacyjnym? 

 Dzięki decyzjom podjętym przez Unię Europejską w ostatnich latach koszty połączeń telefonicznych 

i roamingu nieustannie się zmniejszają? 

 Dzięki Unii Europejskiej możesz podróżować i pracować w większości państw członkowskich bez 

przechodzenia kontroli granicznych? 

 Unia Europejska dąży do tego, by mężczyźni i kobiety mieli równe prawo do otrzymywania 

jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę?  

 Unia Europejska wspiera życie na wsi i samowystarczalność w produkcji żywności, stosując przy tym 

wysokie standardy jakości żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt? 

 Unia Europejska zawiera umowy z krajami trzecimi w dziedzinie handlu, ochrony środowiska, 

eksportu, bezpieczeństwa i walki z międzynarodowymi problemami, zwłaszcza takimi jak terroryzm 

i kryzys finansowy?  

 

Lista ta jest jeszcze dłuższa... 
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  Europa jest nam bliska, wszyscy jesteśmy jej obywatelami i odczuwamy jej działania na co dzień, 

niezależnie czy chodzi o żywność, koszty telefonii komórkowej, środowisko, pracę, Twoją czy moją 

przyszłość... 

 

W których krajach spędzałeś już wakacje lub które kraje chciałbyś zwiedzić?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Czy masz kolegów lub przyjaciół, którzy mieszkają za granicą? Jeśli tak, z jakich krajów pochodzą i 

w jakim języku rozmawiacie? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Gdybyś miał odbyć staż w którymś z europejskich krajów, który kraj byś wybrał i dlaczego? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Wyobraź sobie, że zachorowałeś podczas stażu i musisz się udać do lekarza lub do szpitala. Jakich 

dokumentów będziesz potrzebował?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Głos Europy jest ważny! 

Jak się dowiedzieliśmy, współpraca europejska rozpoczęła się od współpracy w produkcji węgla i 

stali. Następnie projekt objął inne dziedziny gospodarki, a potem stopniowo inne obszary działania. W 

miarę jak państwa członkowskie stwierdzały, że ich problemy krajowe mogą zostać skuteczniej rozwiązane 

na szczeblu europejskim, powierzały Unii Europejskiej nowe zadania. Jej obszary działania rozszerzały się 

na rolnictwo, ochronę środowiska, imigrację, walkę z międzynarodową przestępczością i terroryzmem. 

 

Prawa człowieka 

Prawa człowieka i demokracja to podstawowe wartości Unii Europejskiej. Kraje chcące przystąpić 

do Unii muszą przestrzegać praw człowieka. Wszyscy razem powinniśmy walczyć z nienawiścią wobec 

cudzoziemców i z innymi formami dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 

lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Unia Europejska uważa za niezwykle 

ważne udzielanie azylu osobom, które muszą uciekać przed wojną lub prześladowaniem w swoim kraju. 

Stara się również położyć kres handlowi ludźmi. 
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Podaj przykład dyskryminacji z kilku poniżej wymienionych przyczyn: 

 

Orientacja seksualna: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Wiara: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Niepełnosprawność: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

Euro 

Dzięki euro mieszkańcy państw, które je wprowadziły, mogą łatwiej sprawdzić, czy dany produkt 

jest tańszy w innym kraju. Już nie muszą wymieniać pieniędzy i przeliczać bez przerwy na inną walutę, kiedy 

spędzają wakacje w innym kraju ze strefy euro. Dzięki euro przedsiębiorstwa europejskie mogą szybciej 

działać i zawierać korzystniejsze umowy. 

Obecnie można płacić w euro w 19 państwach członkowskich Unii Europejskiej: w Austrii, Belgii, 

na Cyprze, w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, na Litwie, Łotwie, 

Malcie, w Niemczech, w Portugalii, na Słowacji, w Słowenii i we Włoszech.  

 

Poszukaj w Internecie monet euro i zobacz, co na nich figuruje. Jakie są między nimi 

podobieństwa? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Po czym możesz poznać, z którego kraju pochodzą? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Środowisko 

Normy ochrony środowiska stosowane przez Unię Europejską 

należą do najsurowszych na świecie. Unia kładzie nacisk na walkę ze 

zmianą klimatu i na ochronę zdrowia obywateli. Stara się wykorzystywać 

zasoby naturalne w sposób racjonalny i dbać o zachowanie 

bioróżnorodności (tzn. działać tak, by zagrożone gatunki zwierząt i roślin 

nie zniknęły z powierzchni Ziemi). 

Zawiera np. porozumienia regulujące emisję gazów cieplarnianych. 
Do 2020 r. emisja tych gazów ma zostać ograniczona, co najmniej o 20% 
w stosunku do poziomu z 1990 r. Istnieją przepisy odnoszące się do 
dopuszczalnych wartości hałasu, jakości wody w kąpieliskach czy innych 
kwestii, które mogą Cię bezpośrednio dotyczyć. 
 

Co to jest gaz cieplarniany? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Dlaczego gazy cieplarniane są szkodliwe? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Wymień trzy zagrożone gatunki zwierząt? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

Energia 

Energia to zasadniczy element naszego życia. Potrzebujemy jej do transportu, ogrzewania czy chłodzenia, a 

także do prawidłowego funkcjonowania fabryk, biur i gospodarstw rolnych. Ale co się stanie, jeżeli nasze 

zasoby ropy i gazu się wyczerpią? Czy te paliwa są odpowiedzialne za ocieplenie klimatu naszej planety?  

Unia Europejska pragnie, by państwa członkowskie gospodarowały swoimi zasobami energetycznymi w 

bardziej efektywny i oszczędny sposób oraz by kontynuowano badania nad energią wiatrową i słoneczną.  

Ważne jest również, aby każdy obywatel uważnie pilnował własnego zużycia energii. W tym celu możesz 

pomyśleć o prostych sprawach, takich jak korzystanie z samochodu, zużycie ciepłej wody, ogrzewanie, 

klimatyzacja czy oświetlenie. A czy wiedziałeś, że żarówki żarnikowe mają zniknąć i zostać zastąpione przez 

bardziej energooszczędne? 

 

Jak możesz zaoszczędzić energię u siebie w domu? 

Podaj pięć przykładów. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

A Ty, co robisz by zaoszczędzić energię? 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.......................................................................................... 
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Europa ma swoje do powiedzenia! Nie zawsze... 

Unia Europejska może się wypowiadać i podejmować decyzje w wielu sprawach, tak jak 
dowiedziałeś się z tego rozdziału. Jednak w Twoim kraju istnieją cztery inne szczeble, na których 
podejmowane są decyzje: gminy, powiaty, województwa i kraj. Unia Europejska podejmuje decyzje 
wyłącznie, jeżeli okazują się skuteczniejsze niż decyzje zapadające na szczeblu krajowym lub samorządu 
terytorialnego. Nazywamy to zasadą pomocniczości. 

Poniżej znajdziesz listę obszarów działania, które wymagają decyzji w Polsce. Czasem decyzje są 
podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, a czasem na szczeblu gminy, powiatu, województwa lub kraju. 

Czy chciałbyś, żeby Unia Europejska podejmowała więcej decyzji, czy wręcz przeciwnie, 
by podejmowała ich mniej? Dlaczego? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

UWAGA: jeden obszar działania może podlegać kilku poziomom administracyjnym. 

Kto decyduje? Gmina, powiat, województwo, władze krajowe, UE 

Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych 
Połączenia kolejowe 
Telekomunikacja 
Miejsca parkingowe w dzielnicy 
Organizacja transportu regionalnego 
Oznakowanie produktów 
Zwalczanie terroryzmu 
Pomoc dla najbardziej potrzebujących 
Udostępnianie infrastruktury rekreacyjnej 
Dopłaty dla rolników 
Opieka domowa 
Budżet krajowy 
Ceny telefonii 
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Obszary działania 

Żeby dowiedzieć się wszystkiego o obszarach działania 

Unii Europejskiej, wejdź na stronę www.europa.eu i wybierz 

wersję polską, a następnie kliknij na „Pełną listę tematów”. 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów:  

• Polityka audiowizualna i media 

• Edukacja  

• Kultura 

• Cła 

• Handel zagraniczny  

• Rolnictwo 

• Bezpieczeństwo żywności 

 

Ta strona poświęcona Unii Europejskiej jest kopalnią informacji o Unii Europejskiej: posłach do 

Parlamentu Europejskiego, państwach członkowskich, młodzieży europejskiej i wielu innych. 

Możesz się również zapoznać z niektórymi stronami dotyczącymi Europy, w szczególności: 

www.europarl.pl 

Znajdziesz tu informacje o decyzjach i działaniach podejmowanych przez Parlament Europejski, 

Twój drugi - obok polskiego - parlament, wybierany podobnie jak Sejm i Senat w powszechnych wyborach 

bezpośrednich. 

 

Zagramy? 

Wejdź na stronę http://europa.eu/kids-corner/index_pl.htm. Zagraj w jedna z gier klikając na 

poszczególne tematy na tej stronie, dzięki czemu dowiesz się więcej o Europie. 

 

Czego się dowiedziałeś?  

Teraz wiem, że: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Teraz wiem, że: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Teraz wiem, że: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

http://www.europa.eu/
http://www.europarl.pl/
http://europa.eu/kids-corner/index_pl.htm
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Moduł 3: „Podejmowanie decyzji” 

 

Wyobraź sobie, że wszyscy uczniowie z Twojej klasy pochodzą z różnych krajów Europy i że razem 
musicie podejmować różne decyzje. W dodatku nie znasz innych języków. To musi być trudne! 

W Unii Europejskiej problem ten pojawia się na co dzień. Dlatego istnieją różne instytucje, z których 
każda ma swoje własne zadania do wykonania i czuwa nad odpowiednim podziałem pracy. Czasem jest to 
skomplikowane, ale konieczne, by każde z 28 państw członkowskich Unii miało wpływ na ustalaną wspólnie 
politykę. Kiedy kraje się spotykają, tłumacze ustni dokonują przekładu tego, co mówi każdy 
z przedstawicieli państw. Dzięki temu wszyscy mogą wypowiadać się we własnym języku i rozumieć, co 
mówią pozostali. 

Jak byś zorganizował szkolną imprezę dla uczniów z 28 krajów? Pamiętaj o wielości języków 
i o różnicach kulturowych.  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Kto co robi w Unii Europejskiej?

Instytucje Unii to Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska i Komisja 
Europejska. Razem ustalają zasady i określają stanowisko Unii. Komisja czuwa nad wdrażaniem tych zasad 
przez poszczególne kraje.  

Instytucjami Unii są również: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny 
i Trybunał Obrachunkowy. Trybunał Sprawiedliwości bada, czy przedsiębiorstwa, państwa i obywatele 
europejscy przestrzegają zasad obowiązujących w Unii. Europejski Bank Centralny odpowiada za 
europejską politykę pieniężną, a Trybunał Obrachunkowy kontroluje finansowanie działań Unii. 

Rada Europejska: na szczycie! 

Ogólne kierunki polityki Unii Europejskiej są określane przez głowy państw i szefów rządów 28 państw 
członkowskich. Zasadniczo zbierają się cztery razy do roku. Posiedzenia te nazywają się szczytami 
europejskimi. W Radzie Europejskiej reprezentuje nas zwykle premier. Unijni przywódcy omawiają takie 
tematy, jak gospodarka, ochrona środowiska, kryzys finansowy czy polityka zagraniczna. Co dwa i pół roku 
Rada Europejska wybiera stałego przewodniczącego. 

Kto obecnie jest przewodniczącym Rady Europejskiej? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Jakie tematy chciałabyś/chciałbyś poruszyć NATYCHMIAST podczas szczytu europejskiego, gdybyś 
była/był przewodniczącą/przewodniczącym? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Rada Unii Europejskiej: każdy kraj ma swój głos 

Rada Unii Europejskiej, zwana czasem Radą Ministrów, to zupełnie inna rada. W jej skład również 
wchodzi 28 członków, po jednym z każdego kraju. Nie składa się z premierów, lecz z ministrów, którzy stale 
się zmieniają w zależności od tematu posiedzenia. Jeżeli dotyczy ono rolnictwa, zbierają się wszyscy 
ministrowie rolnictwa. Minister krajowy udaje się wtedy do Brukseli, tak jak wszyscy inni ministrowie 
rolnictwa z pozostałych krajów Unii. Jeżeli tematem posiedzenia jest edukacja, do Brukseli wybierają się 
wszyscy ministrowie edukacji.  

Ministrowie starają się dopilnować, by każdy kraj zasadniczo zgadzał się z podjętą decyzją. Podczas 
podejmowania bardzo ważnych decyzji, np. kiedy trzeba stwierdzić, czy dany kraj może przystąpić do Unii, 
wszystkie kraje bez wyjątku muszą wyrazić zgodę.  

Parlament Europejski 

Co pięć lat wszyscy obywatele Unii, którzy ukończyli 18 lat, mogą wybierać posłów do Parlamentu 
Europejskiego. Tak jak w przypadku wyborów krajowych lub samorządowych, wyborcy głosują na 
kandydatów znajdujących się na zarejestrowanych listach. W Parlamencie Europejskim wybrani posłowie z 
jednego kraju nie zasiadają obok siebie, lecz obok osób pochodzących z innych krajów Unii, z którymi łączą 
ich poglądy polityczne. W ten sposób tworzą grupę polityczną. 

Ilu posłów zasiada w Parlamencie Europejskim?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Ilu posłów z Twojego kraju zasiada w Parlamencie Europejskim? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Poniżej znajduje się wykaz grup politycznych w Parlamencie Europejskim (stan na marzec 2016): 

(EPP) Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 

(S&D) Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 

(ECR) Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 

(ALDE) Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 

(GUE-NGL) Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordycka Zielona Lewica 

(Greens- EFA) Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 

(EFDD) Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 

(NI) Posłowie niezrzeszeni 
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Zobacz, jak wygląda podział mandatów 
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Komisja Europejska 

W jej skład również wchodzi 28 członków – zwanych komisarzami – po jednym z każdego kraju. 
Jednak w przeciwieństwie do Rady UE komisarze nie reprezentują własnych krajów, lecz Unię Europejską 
jako całość. Każdy komisarz odpowiada za inną dziedzinę. Komisja opracowuje projekty ustaw europejskich 
i pilnuje ich wdrażania przez wszystkie kraje. To właśnie ona zapewnia zarządzanie Unią Europejską.  

 

Wyszukaj w Internecie informacje dotyczące „komisarza europejskiego”. Kto jest komisarzem z 
Twojego kraju i czym się zajmuje? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Czy uważasz, że ta dziedzina jest ważna?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Dlaczego? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Jak powstaje europejskie prawo? 

Komisja Europejska rozpoczyna opracowywanie przepisów. Uważa na przykład, że powinno się 
obniżyć koszty rozmów przez telefony komórkowe na terenie całej Unii. Taki pomysł zapisywany jest w 
postaci propozycji nowego prawa, która następnie przesyłana jest do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli 
Parlament się z nią nie zgadza, wnosi poprawki. Propozycja następnie przesyłana jest do Rady Unii 
Europejskiej. Jeżeli Rada zgadza się z propozycją przepisów i ewentualnymi poprawkami Parlamentu, 
przepisy zostają przyjęte. Na tym etapie podobnie jak Parlament, Rada również może wnosić swoje 
poprawki. 

Jeżeli instytucjom nie udaje się dojść do porozumienia, przepisy nie wchodzą w życie. Dość 
skomplikowane, prawda? 
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Poniżej na prostym schemacie widać, jak powstają europejskie przepisy: 

 

 

 

W jakiej dziedzinie chciałabyś/chciałbyś stworzyć europejskie przepisy? Co miałyby one 

regulować? Jaki Twoim zdaniem masz wpływ na decyzje podejmowane w Unii? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 
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Moduł 4: „Europa bez granic!?” 

Główne problemy nie kończą się na granicy 

Środowisko naturalne  

Pomyśl o środowisku naturalnym. Zanieczyszczenie środowiska to problem, który nie kończy się na 
granicach Twojego kraju ani nawet Europy. Temperatura na Ziemi wciąż rośnie i lodowce na biegunie 
północnym i południowym topnieją, co prowadzi do podniesienia poziomu morza. Zakres tego zjawiska 
wciąż jest nieznany. Wiadomo natomiast, że ocieplenie klimatu na Ziemi powoduje wiele problemów. 
W Holandii na przykład trzeba stale sprawdzać, czy tamy są wystarczająco wysokie i solidne, żeby chronić 
kraj przed powodziami. 

Państwa Unii Europejskiej nie mogą samodzielnie zmagać się z tego rodzaju środowiskowymi 
i klimatycznymi problemami, dotyczącymi całego świata. Dlatego też jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Ma 
ona więcej mieszkańców niż Stany Zjednoczone. Razem z innymi członkami Unii wywieramy wpływ na duże 
kraje, takie jak np. Chiny. Pozwala to polepszyć politykę dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. 
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Poszukaj w Internecie, ilu ludzi mieszka w Unii Europejskiej, a ilu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Unia Europejska: ______________________________________________________ 

Stany Zjednoczone Ameryki: ___________________________________________________________ 

 

Terroryzm i przestępczość 

Z pewnością słyszałaś/słyszałeś o przeprowadzonych 11 września 2001 r. atakach na wieże World 
Trade Center w Nowym Jorku. Cały świat o tym mówił i od tamtego czasu słowo terroryzm często pojawia 
się w informacjach i dziennikach. Terroryzm nie zatrzymuje się na granicy jakiegoś państwa. To zjawisko 
dotyczy nas wszystkich.  

Tak samo jest z przestępczością. Przykładowo, do Europy przemyca się narkotyki z Kolumbii i 
Afganistanu. Nie jest to problem wyłącznie krajowy, dotyczy całej Europy i wielu innych państw na świecie. 
   

Porozmawiaj z koleżanką lub kolegą z klasy na następujący temat: „Czy powinniśmy walczyć z 
przestępczością narkotykową, jako samodzielny kraj czy lepiej robić to na poziomie europejskim i 
dlaczego?” 

Uważamy, że: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Dlaczego na lotniskach kontroluje się płyny?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Dlaczego na lotniskach szczególnie dokładnie kontroluje się podróżnych odlatujących do Stanów 
Zjednoczonych? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Lotniska stosują coraz dokładniejsze urządzenia do prześwietlania osób. Jak działają takie 
urządzenia? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Czy chcesz być prześwietlona/prześwietlony przed wejściem do samolotu? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

  

Unia Europejska zadbała o to, żeby straże graniczne mogły lepiej współpracować w Europie dzięki 
organizacji Frontex, mającej siedzibę w Warszawie.  

Na stronie http://frontex.europa.eu/ możesz dowiedzieć się więcej o jej działalności.  

 

http://frontex.europa.eu/
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Energia 

 

Wszystko, co Cię otacza, powstało dzięki energii. Istnieje ona w różnych postaciach. Czy możesz 
wymienić trzy sposoby produkowania energii?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Które surowce w Twoim kraju służą do produkcji energii?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Jakie więc mamy źródła energii? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Które surowce energetyczne kupujemy za granicą? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Obywatelstwo europejskie 

 

Czym tak naprawdę jest obywatelstwo? 
Wiąże się ono z prawami i obowiązkami w 
państwie, którego jesteś obywatelem/obywatelką, 
ale także z Twoim miejscem w społeczeństwie i 
zaangażowaniem w jego życie. 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Jakie masz podstawowe prawa i obowiązki jako obywatelka/obywatel Polski? Jak oceniasz swoje 
miejsce zamieszkania i co o nim możesz powiedzieć? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Obywatelstwo europejskie nie zastępuje obywatelstwa krajowego, ale je uzupełnia. Obywatelstwo 
europejskie daje następuje uprawnienia: 

 Możesz mieszkać, pracować i uczyć się w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

 Jeżeli zamieszkasz w wiosce w Finlandii, możesz głosować w wyborach do jej rady gminnej. W ten 
sposób możesz wywierać wpływ na swoje otoczenie i np. doprowadzić do zbudowania nowej drogi 
w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.  
 

Czy chciałabyś/chciałbyś mieszkać, pracować czy uczyć się w innym kraju, czy też byłoby to trudne 
wyzwanie? Jeżeli tak, to w którym kraju i dlaczego? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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W poniższej serii słów pokreśl pięć, które uważasz za ważne dla „Twojej” Europy i porównaj ze 

słowami podkreślonymi przez koleżanki i kolegów. 

Solidarność, środowisko, terroryzm, kontrole celne, pracownicy-imigranci, zdrowa żywność, 

zatrudnienie, prawa człowieka, dyskryminacja, dobre zarobki, sprawiedliwy podział owoców wzrostu 

gospodarczego, kultura, konkurs piosenki Eurowizji, mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czysta woda w 

morzu, rybołówstwo, wolny rynek, brak kontroli celnych między państwami Unii, możliwość pracy 

wszędzie, euro, doświadczenia na zwierzętach, bezpieczeństwo, równość praw kobiet i mężczyzn, studia.  

Sprawa wydaje się skomplikowana, ale jest wiele sposobów na to, aby uwzględniono Twoje 
pomysły dotyczące przyszłości Europy. Możesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Wybierasz kandydata i partię polityczną, których sposób myślenia podzielasz. Partia ta współpracuje z 
partiami z innych krajów Unii, a posłowie do PE zasiadają we wspólnych grupach politycznych (klubach 
poselskich).   

Poszukaj na stronie www.europarl.pl i uzupełnij listę poniżej. 

Polska partia oraz odpowiednik Grupy politycznej w Parlamencie Europejskim: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

http://www.europarl.pl/
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Moduł 5: „Wartości europejskie” 

 

Z pewnością słyszałeś o normach i wartościach, ale co to tak naprawdę oznacza? Wartości to ideały 
bardzo ważne dla Ciebie lub grupy osób. Może to być honor, bezpieczeństwo, solidarność, wolność czy 
godność człowieka. Normy są konieczne do realizacji tych wartości, a więc są to w pewnym sensie zasady 
postępowania. Na przykład bezpieczeństwo idzie w parze z normą, która przewiduje przestrzeganie 
maksymalnej dozwolonej prędkości i nieprzejeżdżanie na czerwonym świetle.  

Ludzie mają czasem bardzo różne zdania na temat norm i wartości. Może to być związane z ich 
przeszłością, przekonaniami czy krajem pochodzenia. 

Jakie wartości uważasz za ważne?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

Które normy są z nimi związane? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Podróżując po Europie można zauważyć, że inne kraje różnią się w wielu sprawach od Polski. 
Chodzi nie tylko o język, ale także o jedzenie, ubranie, zachowanie ludzi i różne inne rzeczy. Jednak 
osoby przyjeżdżające z kraju pozaeuropejskiego zauważają, że Europejczycy są do siebie podobni. 
  

Czym wyraźnie różnisz się od Twojego najlepszego przyjaciela/Twojej najlepszej przyjaciółki)? 
Wymień trzy różnice. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Jest oczywiście wiele podobieństw. Wylicz trzy. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Wymień teraz trzy podobieństwa i trzy różnice w porównaniu z Włochem w Twoim wieku. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

Gdybyś mieszkał w kraju, w którym właśnie doszło do powodzi lub trzęsienia ziemi, jakie wartości 
byłyby dla Ciebie najważniejsze? 

Istnieją wartości wspólne dla ludzi na całym świecie, takie jak zdrowie, szczęście i miłość, ale także 
inne, jak wolność, pokój, solidarność, równość i demokracja. Wartości te często są określane przez rządy. 
Są rządy, które nie liczą się z głosami swoich obywateli, dlatego nazywane są dyktaturami.     

Czy możesz wyliczyć kilka krajów, w których takie wartości jak wolność i demokracja nie są 
szanowane przez rządy? 

Wszystkie kraje Unii Europejskiej to demokracje, w których obowiązuje poszanowanie praw 
człowieka. Unia Europejska zajmuje się nie tylko takimi dziedzinami jak gospodarka, bezpieczeństwo i 
środowisko, ale także przywiązuje 
dużą wagę do praw człowieka 
zarówno w obrębie Unii jak i poza 
nią. Kraj, który chce przystąpić do 
Unii, musi przestrzegać tych 
wartości i stosować je na swoim 
terytorium. Obowiązuje to 
również wszystkie obecne 
państwa członkowskie Unii. 
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Wartości europejskie 

Wolność 

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo podróżować, mieszkać i pracować na całym jej 
obszarze. Ty także masz prawo mówić, myśleć i czuć co chcesz, jeżeli tylko nie dyskryminujesz i nie 
ograniczasz wolności innych.  

Czy chciałbyś mieszkać w kraju, w którym Twoja wiara, opinia czy orientacja seksualna są 
dyskryminowane? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

W Holandii osoby o tej same płci mogą wziąć ze sobą ślub. To małżeństwa homoseksualne. Ta 
zasada nie jest prawem Unii, która uznała, że w tej dziedzinie każdy kraj może podjąć decyzję samodzielnie. 
W Polsce nie uznaje się małżeństw homoseksualnych. 

Holandia to jedyny kraj Unii, w którym toleruje się działalność tzw. coffee shops. Można w nich 
legalnie kupić i skonsumować marihuanę. Inne państwa Unii nie zgadzają się na to, ale Unia nie ma prawa 
decydować w tej dziedzinie.  

Czy chciałbyś, aby Unia Europejska mogła zajmować stanowisko na ten temat, czy też nie? 
Dlaczego? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Solidarność  

W Unii Europejskiej są również kraje, których gospodarka radzi sobie gorzej. Panuje w nich wysokie 
bezrobocie, a niektóre osoby mogą żyć w biedzie. Inne kraje rozwijają się szybko, ale startowały z niższego 
poziomu i muszą nadrabiać zaległości w stosunku do bogatszych państw. Unia wspiera te kraje, 
przeznaczając pieniądze na projekty z sektora edukacji, zatrudnienia, zdrowia oraz budowę dróg i mostów. 
Każdy może w ten sposób skorzystać ze sprawiedliwego podziału bogactwa. 

Co o tym sądzisz?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Różnorodność, ale równość wobec prawa 

Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, korzystamy z wolności wyznania i opinii, mamy swobodny 
dostęp do dóbr kultury i nikt nas nie może dyskryminować ze względu na wygląd czy pochodzenie. Chcemy, 
żeby w Unii różnorodność była szanowana. Podobnie jak w klasie, możemy żyć, mieszkać, uczyć się i 
pracować obok siebie. To jedyny sposób na życie w społeczeństwie, w którym każdy szanuje drugiego, nie 
ma dyskryminacji i każdy ma takie same możliwości. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, 
że każdy mieszkaniec terytorium UE ma te same prawa. Oznacza to, że polityk, sędzia, nauczycielka, rolnik, 
stolarz, bezrobotny, osoba niepełnosprawna, a więc wszyscy obywatele Unii mają być traktowani 
jednakowo.   

Czy sądzisz, że w Twoim kraju wszyscy mają takie same prawa? Podaj jeden przykład. 

Możesz uznać Europę za jedno duże społeczeństwo, w którym kraje i mieszkańcy, bez względu na 
pochodzenie, starają się przestrzegać takich wartości jak wolność, wiara, równość, solidarność i 
demokracja.  

Czy Twoim zdaniem jest to możliwe? Wyjaśnij, dlaczego. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Prawa człowieka i polityka zagraniczna

Każdemu przysługują prawa po prostu dlatego, że jest człowiekiem. Chodzi o rzeczy, które możesz 
robić lub uzyskać, np. prawo do edukacji, opieki zdrowotnej, wolności wypowiedzi czy życia prywatnego. 
Istnieją nawet prawa, które chronią Cię przed osobami mogącymi Ci zaszkodzić lub sprawić cierpienie. Nie 
możesz na przykład zostać zatrzymany bez powodu przez policję, nie można Ci grozić, a Twój telefon nie 
może być na podsłuchu bez ważnej przyczyny.   

Niektóre organizacje próbują przekonać rządy na całym świecie do obowiązku przestrzegania praw 
człowieka.  

Poszukaj organizacji, która zajmuje się prawami człowieka na arenie międzynarodowej. Spróbuj 
określić, czym się zajmuje. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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W Unii Europejskiej prawa człowieka znajdują się w centrum zainteresowania. Wszystkie państwa 
członkowskie zgodziły się przestrzegać praw człowieka zapisanych w Traktacie z Lizbony. Kraje chcące 
przystąpić do Unii również muszą ich przestrzegać.  

Unia porusza kwestię praw człowieka również z krajami spoza Europy i usiłuje poprawić sytuację w tej 
dziedzinie. Zdaniem 28 państw członkowskich, do osiągnięcia tego celu lepiej jest współpracować między 
sobą. To oczywiste, że Twój kraj w pojedynkę ma w świecie mniej wpływu niż grupa 28 krajów. 

Wymień kilka krajów, z którymi Unia porusza kwestię praw człowieka. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

O jakie prawa człowieka chodzi? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Które prawa człowieka osobiście uważasz za najważniejsze? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Moduł 6: „Twój głos w Europie” 

 

Czasem masz jasny pogląd na jakąś sprawę, czasem 
zajmujesz się wieloma sprawami. Czasem uważasz, że 
naprawdę trzeba coś zmienić, chcesz o tym porozmawiać i 
wnieść swój wkład. 

Zaczyna się to już w dzieciństwie, kiedy bawisz się z 
kolegami i koleżankami, potem w szkole podstawowej i teraz 
w szkole średniej też chcesz wyrażać swoją opinię. Jeśli masz 
jakieś przekonanie, wyrażasz je i wyjaśniasz swoją opinię na 
dany temat. 

Twój głos ma znaczenie! 

 

Twój głos i Twoja opinia należ do Ciebie i tylko do 
Ciebie. Na mocy przepisów możesz głosować po skończeniu 
18 lat. Możesz w ten sposób mieć wpływ na życie w gminie, 
regionie, na skład parlamentu krajowego, a nawet na życie w 
Europie. 

Czy Twój głos się liczy? 

Niektórzy myślą, że ich głos się nie liczy, ale czy to prawda? Czy to takie proste - nie głosować i 
udawać, że wszystko w porządku? 

Oczywiście, że nie: wyobraź sobie, że chcesz być wybrana/wybrany do rady uczniowskiej i że stu 
uczniów może głosować.  

Z tych stu osób pięćdziesiąt nie idzie na głosowanie, ich głosy są więc stracone.  

Jak możesz na to wpłynąć? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Co to może oznaczać dla Ciebie? 

Weźmy prosty przykład: jeżeli nie będziesz głosować, nie skarż się potem na jakąś decyzję podjętą przez 
parlament czy wyłoniony prze niego rząd, ponieważ nie skorzystałeś z prawa głosu. 

Twój głos na Parlament Europejski 

Od 1979 r. obywatele Unii wybierają co pięć lat Parlament Europejski. Zasiada w nim 751 członków 
(zwanych posłami do PE). Po wyborach w 2014 roku po raz pierwszy na przewodniczącego Komisji 
Europejskiej został wybrany kandydat największej grupy politycznej w Parlamencie (Grupy Europejskiej 
Partii Ludowej).  

Więcej możesz się dowiedzieć na stronie www.europarl.europa.eu. 

http://www.europarl.europa.eu/
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Po wyborach posłowie do Parlamentu Europejskiego uzgadniają swoje stanowiska w sprawach 
budzących wspólne zainteresowanie w Europie, takich jak bezpieczeństwo, środowisko, gospodarka, 
mobilność, prawa człowieka i energia. Wszystko odbywa się demokratycznie, tak jak w parlamencie 
krajowym. Po wyborach posłowie do Parlamentu Europejskiego ustalają podział ról. W Europie nazywają 
się one „obszarami działania”. Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego jest więc odpowiedzialny za 
pewną liczbę obszarów działania. 

W 2019 r. będziesz mógł głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a być może skończysz 
18 lat jeszcze przedtem – wtedy będziesz też mógł oddać swój głos w innych wyborach. Żeby wiedzieć, na 
kogo czy na którą partię głosować, trzeba oczywiście znać swoje preferencje polityczne. Można więc 
głosować na partię lewicową albo prawicową. A może wolisz oddać głos na partię, która jest raczej 
pośrodku; możliwości jest wiele. Dlatego lepiej wiedzieć więcej o programie każdej partii i poglądach jej 
kandydatów.  

Co zrobisz?  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Jeżeli w 2019 r. będziesz w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, czy to zrobisz? 

............................................................................................................................................................................ 

Jeżeli tak, dlaczego? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Jeżeli nie, z jakich powodów? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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Miejmy nadzieję, że w 2019 r. oddasz swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego! 
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Zastrzeżenia prawne: 

Przeznaczone dla młodzieży poszukującej informacji o Europie. 

Przedstawione moduły dydaktyczne to edycja opracowana przez Biuro Informacyjne Parlamentu 
Europejskiego w Holandii i adaptowane do polskich warunków przez BIPE w Polsce. Są przeznaczone 
przede wszystkim dla uczniów pierwszych trzech lat szkoły średniej. 

Autorzy: 

Anne-Marie Eskort 
Wil Willemsen 
 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom-entuzjastom z naszej grupy pilotażowej za uwagi i opinie, które nas 
zainspirowały. 

Zdjęcia pochodzą od Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z wyjątkiem poniższych: 

Strona 23, grupa STC Rotterdam 
Strona 28, SSgN Nimègue 
 

Parlament Europejski, Biuro Informacyjne w Holandii 
Korte Vijverberg 6 
2513 AB Den Haag 
www.europeesparlement.nl 

E-mail: epdenhaag@ep.europa.eu 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
ul. Jasna 14/16a 
00-041 Warszawa 

E-mail: epwarszawa@ep.europa.eu 

 

Haga, maj 2015 r., wydanie oryginalne 

Te materiały dydaktyczne mogą i muszą być wykorzystywane wyłącznie przez szkoły, które czynnie 
uczestniczą w programie „Szkoły Ambasadorowie Parlamentu Europejskiego”; nie można ich kserować ani 
rozpowszechniać w żaden inny sposób. 
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