
Czym jest Unia Europejska? 

Ile krajów obecnie ją tworzy?

Dlaczego chciały być razem?

Jakie korzyści uzyskujesz
jako obywatel Unii Europejskiej?

UNIA EUROPEJSKA

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

NIE WIESZ? 
Zatem zapraszamy do lektury!



WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ 
WIEDZIEĆ O UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska to 
gospodarczo-polityczny 
związek, który tworzy 
obecnie 28 państw. 

Wartości wspólne dla 
wszystkich krajów 
członkowskich to przede 
wszystkim demokracja, 
godność ludzka, wolność i równość.

Po doświadczeniach dwóch 
wojen światowych, aby zapobiec 
ponownemu globalnemu konfliktowi, 
kraje Europy postanowiły wspólnie 
kontrolować handel węglem i stalą 
– podstawowymi surowcami dla 
przemysłu zbrojeniowego. I tak 
w 1952 r. sześć krajów stworzyło 
Europejską Wspólnotę Węgla 
i Stali. Były to: Belgia, Francja, 
Holandia, Luksemburg, Republika 
Federalna Niemiec i Włochy. Po 
kilku latach współpraca objęła 
kolejne obszary i w 1957 r. na mocy 
traktatów rzymskich – państwa te 
utworzyły Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej (EURATOM) 

i Europejską Wspólnotę Gospodarczą 
– bezpośrednią poprzedniczkę 
Unii Europejskiej. W latach 70. 
nastąpiło pierwsze rozszerzenie – do 
Wspólnoty dołączyły Dania, Irlandia 
oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej.

Czy wiesz, że…
Unia Europejska w dzisiejszym kształcie powstała dzięki 
podpisanemu w 1992 r. traktatowi z Maastricht? Traktat 
o Unii Europejskiej wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Traktat 
w artykule 9 wprowadził obywatelstwo UE.

Czy wiesz, że…
mottem Unii Europejskiej 
jest hasło „zjednoczeni 
w różnorodności”? 
Odzwierciedla ono wartości, na 
których oparta jest Wspólnota. 

MAASTRICHT

ARTYKUŁ 9

1993 r. UE

1992 r.
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Możesz bez wizy i paszportu przekraczać granice państw UE 
i nie tylko.

Możesz korzystać ze współpracy szkół i wymiany uczniowskiej 
z innymi krajami UE.

Możesz studiować w innym kraju UE i korzystać  
ze stypendiów Erasmus +.

Możesz pracować w innym kraju UE, a nawet założyć tam 
swoją firmę.

Możesz kupować towary z innego kraju UE bez płacenia cła.

Możesz korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w dowolnym 
kraju UE (np. gdy ulegniesz wypadkowi za granicą – pamiętaj 
o karcie EKUZ!).

Możesz skorzystać z opieki konsularnej/dyplomatycznej 
w dowolnym kraju (np. gdy jesteś na wakacjach poza UE i nie 
ma tam ambasady PL – pomoże ci placówka innego kraju UE).

Powstanie Unii Europejskiej przyczyniło się do zachowania pokoju 
i stabilnego rozwoju gospodarczego w Europie. Każde państwo, które chce 
zostać członkiem UE, musi być gotowe do podpisania traktatów i przyjęcia 
regulacji prawnych Unii. Oprócz tego bezwzględnie musi przestrzegać zasad 
demokracji, wolności i praworządności, a także szanować prawa człowieka.

Czy wiesz, że…
…w 2012 r. Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę 
Nobla za niestrudzoną pracę na rzecz pokoju, demokracji 
i praw człowieka?

CZY WIESZ, JAKIE MASZ PRAWA 
JAKO OBYWATEL UE?
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UNIA EUROPEJSKA W LICZBACH

Czym są Fundusze Europejskie? Skąd pochodzi budżet Unii? 
Na co UE przeznacza pieniądze?

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ 
TWOJE OTOCZENIE
Budżet Unii Europejskiej pochodzi przede wszystkim ze składek państw 
członkowskich. Wspólnota wydaje pieniądze za pośrednictwem różnego 
rodzaju funduszy, programów oraz instrumentów finansowych.

Czy wiesz, że…
…w latach 2004-2019 tylko w Polsce zrealizowano 244 174 
projekty o łącznej wartości 1 003 447 767 097,45 zł, z czego 
dofinansowanie UE wyniosło 590 587 697 517,04 zł?* 
Pracuje przy nich wielu ludzi. Takim projektem jest „Lekcja 
o Funduszach Europejskich”.

 *Dane ze strony mapadotacji.gov.pl. Stan na 04.07.2019 r.

28 - tyle państw należy obecnie do UE

19 - tyle państw posługuje się obecnie walutą euro

751 - tylu członków liczy Parlament Europejski

24 - tyle języków urzędowych obowiązuje w UE

12 - tyle złotych gwiazd przedstawia flaga Unii; 
oznaczają one doskonałość i całość

26 - po tylu krajach mogą bez przeszkód podróżować obywatele 
Unii (to tzw. strefa Schengen)

?
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Dzięki Funduszom Europejskim powstały m.in.:

najdłuższy szlak rowerowy w Polsce, łączący największe 
atrakcje turystyczne Polski Wschodniej – GreenVelo;

wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej jakdojade.pl;

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – ważne 
miejsce na kulturalnej mapie Polski;

wiele nowych, innowacyjnych fi rm – start-upów, odnoszących 
sukcesy w Polsce i za granicą, np. Photon Entertainment;

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;

ogrody i parki, np. Arboretum w Bolestraszycach;

Park Rekreacji „Zoom Natury” nad zalewem w Janowie Lubelskim;

programy aktywizacji młodych osób pozostających bez pracy;

pożyczki na kształcenie – pomoc zwrotna przeznaczona na studia 
podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy kształcenia.

Pamiętaj, że wsparcie Funduszy Europejskich może dotyczyć wielu 
tematów – praktycznie każdej sfery życia!

 *Dane ze strony mapadotacji.gov.pl. Stan na 04.07.2019 r.
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Zastanawiasz się, gdzie szukać informacji o dotacjach i projektach?

Skorzystaj z wyszukiwarki na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
Tam znajdziesz listę konkursów i projektów oraz cenne wskazówki, 
jak pozyskać dofinansowanie lub 
wziąć udział w wybranym projekcie.

Możesz także skorzystać z Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich, zlokalizowanych 
w wielu miastach Polski. W każdym 
z nich wykwalifikowany konsultant 
udzieli ci niezbędnych informacji. 

Fundusze Europejskie to środki finansowe, które wykorzystywane 
są w celu wsparcia gospodarki każdego kraju Wspólnoty. 
Dzięki programom unijnym poziom życia mieszkańców państw 
członkowskich, w tym Polaków, znacząco wzrasta.

Z funduszy możesz skorzystać na dwa sposoby:

przygotować własny projekt;

wziąć udział w projektach, które są realizowane 
przez inne podmioty (np. szkoleniach, stażach).

ZAPAMIĘTAJ!

Warto 
wiedzieć!
Fundusze Europejskie to ogromna szansa dla rozwoju 
przedsiębiorstw, infrastruktury i obiektów użyteczności 
publicznej. 

Fundusze Unijne gwarantują wsparcie dla młodych ludzi 
na rynku pracy, zwiększają możliwości w zakresie edukacji, 
zdrowia i innowacji.
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Zadanie 1:

Znajdź informacje o projekcie współfinansowanym ze środków UE, który 
został zrealizowany w twojej okolicy. Przedstaw go w kilku zdaniach. 

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

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

Zadanie 2:

Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. W przypadku 
nieprawdziwych informacji postaraj się podać te zgodne z prawdą.

1. Unię Europejską (UE) tworzy obecnie 27 państw. 

2. UE powstała na mocy traktatu w Lizbonie w 1992 r. 

3. W 2012 r. UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. 

4. W 2004 r. do UE dołączyła Polska. 

5. Polska w latach 2004 – 2019 zrealizowała ponad 
244 000 projektów dofinansowanych przez UE.

6. Polska w latach 2014 – 2020 otrzymała 200 mld zł 
z budżetu Unii. 

7. Walutą euro posługuje się obecnie 15 państw. 

8. Hymnem Unii Europejskiej jest „Oda do młodości”. 

ĆWICZENIA
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Egzemplarz bezpłatny

Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. 
Przedsiębiorczość III”

Organizator: 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych 

Warszawa, wrzesień 2019


