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Unia Europejska 

Unia Europejska to  446 milionów ludzi 

w 27 państwach, 24 języki urzędowe.  

Państwa należące do Unii Europejskiej to: 



Państwa członkowskie Unii Europejskiej (2019) 
 

Kraje kandydujące i potencjalnie kandydujące 



Polska w UE 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej 

od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego 

podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. 

Jako państwo członkowskie Polska ma 

możliwość wpływania na kształt decyzji 

podejmowanych na forum UE. W Parlamencie 

Europejskim zasiada aktualnie 52 europosłów 

z Polski.  

 



Siedziby  

Parlament Europejski ma 3 siedziby: w Brukseli, 
Strasburgu i Luksemburgu. Posiedzenia całego 
Parlamentu (tzw. „posiedzenia plenarne”) 
odbywają się w Strasburgu i w Brukseli. 
Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają 
się w Brukseli. Luksemburg natomiast jest 
siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu 
Generalnego. 

Siedziba Rady Europejskiej mieści się w 
Brukseli. 

Siedzibą Rady UE jest Bruksela, jednak 
w kwietniu, czerwcu i październiku jej 
posiedzenia odbywają się w Luksemburgu. 

Siedziba Komisji mieści się w Brukseli, jednak 
jej biura znajdują się również w Luksemburgu. 

 



Początki 

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny 

związek demokratycznych państw europejskich.  

Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy 

podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht 

– jako efekt wieloletniego procesu integracji 

politycznej, gospodarczej i społecznej. 

 

Maastricht w 1992 r. 

Uczestnicy Rady Europejskiej 
obradującej 9 i 10 grudnia 1991 r. 

w holenderskim Maastricht 



Państwa założycielskie  

Za założycieli Unii Europejskiej uznaje się 

sześć krajów, które obecnie są jej członkami. 

Są to Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, 

Włochy oraz Luksemburg.  

Wszystkie te kraje przyjęły walutę euro oraz 

przystąpiły do Strefy Schengen. 

 



Państwa członkowskie 
UE nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku 

kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, 

w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, 

Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. 

Z czasem coraz więcej krajów podejmowało decyzję 

o przystąpieniu. Obecnie Unia liczy 27 państw 

członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej 

w dniu 31 stycznia 2020 r. 

 



Obywatele 

Wszyscy obywatele państw członkowskich UE automatycznie 

są  też obywatelami UE. Z obywatelstwa UE wynikają ważne 

dodatkowe prawa i obowiązki.  

Do najważniejszych praw można zaliczyć: 

 prawo do przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 

Unii Europejskiej 

 prawo do podejmowania pracy na terytorium Unii Europejskiej 

 prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

Unii Europejskiej 

 prawo biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego 

 prawo do ochrony dyplomatycznej  

     i konsularnej obywateli Unii Europejskiej 

 



Paszport UE 

Wspólny paszport UE w kolorze burgundzkiego wina, 

wprowadzony został w 1985 roku, by umocnić ideę 

wspólnego obywatelstwa UE.  

Wszystkie paszporty są wydawane przez państwa 

narodowe, ale cechuje je ten sam rozmiar i kolor. 

Jest to dokument potwierdzający obywatelstwo 

jednego z państw Unii Europejskiej.  

Uznawany na całym świecie.  



Symbole - flaga   

Najbardziej znany znak rozpoznawczy Unii 

Europejskiej, to okrąg złożony z 12 złotych gwiazd 

na błękitnym tle. Krąg gwiazd jest symbolem 

jedności, a ich liczba nie zależy od liczby państw 

członkowskich. Ma symbolizować doskonałość, 

pełnię i harmonię Wspólnoty. Została przyjęta 

21.04.1986 przez Wspólnotę Europejską. 

 

Flagę do kolorowania znajdziesz tu, wydrukuj i do dzieła: 

https://www.bajkidoczytania.pl/flaga-unii-europejskiej-kolorowanka 
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Symbole - motto 

Motto Unii Europejskiej 

"Zjednoczona w różnorodności„  

lub "Jedność w różnorodności„ 
 

Po raz pierwszy użyto go w 2000 r. Oznacza ono, 

że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić 

bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, 

Europejczycy powinni działać wspólnie. 

 



Symbole – hymn 

Hymn UE to fragment IX Symfonii skomponowanej przez 

Ludwiga van Beethovena w 1823 do tekstu poematu 

Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 r. 

Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów 

narodowych poszczególnych państw członkowskich UE, lecz 

uczczenie wspólnych wartości. Hymn jest odtwarzany 

podczas oficjalnych uroczystości z udziałem przedstawicieli 

Unii Europejskiej i przy okazji różnego rodzaju wydarzeń 

o charakterze europejskim. 
 

 

 

 

 

Posłuchaj hymnu:  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/european-anthem-2012.mp3 
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Maskotka Unii Europejskiej 

Maskotka Unii Europejskiej ma na imię Syriusz. 

Syriusz przyjmuje postać zabawnej, uśmiechniętej, 

niebieskiej stonogi. Jest ubrany w granatową koszulkę 

z gwiazdkami, jak na fladze Unii Europejskiej. Rozłożone 

dłonie w białych rękawiczkach wyrażają otwartość 

i życzliwość. Oficjalnie Syriusz jest ubrany właśnie 

w koszulkę z flagą UE, ale warto wspomnieć, iż w każdym 

kraju maskotka wygląda nieco inaczej. Unijna maskotka 

zmienia swój strój i atrybuty w zależności od kraju 

z którego pochodzi. 

 



Każde państwo członkowskie Unii ma prawo ubrać 

Syriusza w to, co jest dla niego charakterystyczne. 

Maskotka może również otrzymywać określone atrybuty, 

które kojarzą się z danym rejonem. Nie każdy kraj stworzył 

jeszcze własną wizję maskotki, ale wiele już to uczyniło. 

Polska nie ma oficjalne maskotki, zapraszamy do jej 

zaprojektowania.  

 

 

 

 

 

Wydrukuj rysunek, pokoloruj  

i dodaj nasze narodowe elementy. 
 

http://assoculturalerondini.blogspot.com/2015/08/26092015-edj-2015.html 
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Syriusz i jego przebrania   

Francuski Syriusz posiada czarną czapkę oraz akordeon.  

Maskotka z Niemiec ubrana jest w zielony kapelusz 

i trzyma w ręku kijek. Włoski Syriusz gra na banjo, 

a hiszpański na gitarze. Maskotka z Danii trzyma w dłoni 

wiosło, a z Holandii bukiet tulipanów. Portugalski Syriusz 

zszywa rybackie sieci. 

 



Instytucje Unii Europejskiej 

 Rada Europejska 

 Rada Unii Europejskiej 

 Komisja Europejska 

 Parlament Europejski 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

 



Waluta  

Walutą  Unii Europejskiej jest Euro.  

Obowiązuje w całej strefie euro. 

Są to: 

 Monety: wspólny awers, 

rewers zaprojektowany jest 

przez poszczególne kraje 

 Banknoty: nie ma symboli krajowych 
 

 



Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach 

tworzących w Unii Europejskiej strefę euro. Monety zostały 

wprowadzone jednocześnie z banknotami euro,         

1 stycznia 2002  roku. 

Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach 

nienależących do UE. Między innymi w Watykanie, 

Monako, San Marino i Andorze. Przed wprowadzeniem 

euro do transakcji gotówkowych obowiązywały tam waluty 

krajów unijnych, z którymi sąsiadują. 

 



Dlaczego euro? 

 Brak ryzyka kursowego oraz kosztów wymiany walut 

 Większy wybór produktów i usług oraz stabilniejsze ceny 

 Ściślejsza współpraca gospodarcza państw 

członkowskich UE 

 



Święci patroni Unii Europejskiej 
 

 św. Katarzyna ze Sieny 

 św. Benedykt 

 św. Cyryl  

 św. Metody 

 św. Brygida 

 



Erasmus+ 

Co roku ponad 400 tys. młodych ludzi studiuje lub szkoli 

się w innych krajach europejskich w ramach unijnego 

programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży 

i sportu Erasmus+. 

Erasmus+ wspiera też Europejski Korpus Solidarności 

i Wolontariat Europejski. 

 



Zanieczyszczenia nie znają granic  

– trzeba działać razem 

Działania UE przyniosły wiele pozytywnych skutków, 

takich jak: 

 czystsza woda 

 mniej kwaśnych deszczy 

 benzyna bezołowiowa  

 łatwe i bezpieczne pozbywanie się starych urządzeń 

elektrycznych 

 surowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności  

 więcej gospodarstw ekologicznych i nastawionych na 

jakość  

 rejestracja chemikaliów i nadzór nad nimi (REACH) 

 



Strefa Schengen 

 Brak kontroli policyjnych lub celnych na granicach 

między większością krajów UE, Norwegią, 

Liechtensteinem, Szwajcarią i Islandią, 

 Wzmocniona kontrola zewnętrznych granic UE, 

Intensyfikacja współpracy policyjnej między różnymi 

państwami UE, 

 Swoboda kupowania i przewozu towarów na użytek 

własny w ramach Unii Europejskiej. 

 

 



Dzień Europy  

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku 

świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada 

rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana, 

którą uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia 

Europejska. 

Ciekawostka: 

W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są 

członkami Unii Europejskiej Dzień  Europy przypada na 

5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja. 

Robert Schuman 
uważany jest za  

twórcę idei 
Zjednoczonej 

Europy.  



Instytucje UE świętują Dzień Europy 

Aby uczcić Dzień Europy, na początku maja instytucje 

europejskie organizują Dzień Otwartych Drzwi dla 

zwiedzających w Brukseli i w Strasburgu. Lokalne 

przedstawicielstwa UE w Europie i na całym świecie 

organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą 

wszyscy zainteresowani. 

 



Dzień Europy 2020 #zostanwdomu 
 

W tym roku niestety nie odbędą się spotkania,  

parady i zabawy.  

Pozostaje nam Internet i zapraszamy do udziału 

w zabawie  

 

Puzzle z UE: 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl 
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Materiały pozyskane ze źródeł: 

http://www.uniaeuropejska.info.pl/ 

https://europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl 

https://www.bajkidoczytania.pl/flaga-unii-europejskiej-

kolorowanka 

http://assoculturalerondini.blogspot.com/2015/08/2609201

5-edj-2015.html 

 

  

 

Katowice 2020r. 
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