


DZIEŃ EUROPY 

Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii 
Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę 

przedstawienia planu utworzenia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, 

przez Roberta Schumana 9 maja 1950. 



Twórcy zjednoczonej 
Europy 

 
• Robert Schuman, 
• Jean Monnet, 
• Konrad Adenauer, 
• Paul-Henri Spaak, 
• Alcide de Gasperi. 

 



Robert Schuman (1886−1963) 
wygłaszający przemówienie  
w maju 1950 r. Ten prawnik 

 i polityk pochodził z Lotaryngii, 
która do 1918 r. była niemiecka. 
Po odzyskaniu jej przez Francję 

stał się obywatelem Francji 
 i zaangażował się w jej życie 
polityczne. Podczas II wojny 

światowej działał w ruchu oporu. 
Z tego powodu groziło mu 

wywiezienie do obozu 
koncentracyjnego, ale udało mu 
się ukryć przed nazistami. Mimo 

swoich negatywnych 
doświadczeń wojennych zabiegał 

po 1945 r. o pojednanie 
 z Niemcami. 



Jean Monnet (1888–1979) 
francuski polityk i ekonomista. 

Po II wojnie światowej 
opracował plan rozwoju 

gospodarczego, co doprowadziło 
do znacznego wzrostu 

gospodarki Francji. Był jednym 
ze współautorów Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali, 
przyczynił się także do powstania 

w 1957 r. Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej (EWG). 



Konrad Adenauer (1876–1967) 
niemiecki prawnik i polityk,  
w hitlerowskich Niemczech 

prześladowany przez władzę. 
 Po II wojnie światowej był 

współtwórcą i przewodniczącym 
partii Unia 

Chrześcijańsko-Demokratyczna 
(CDU) i pierwszym kanclerzem 
RFN, dążył do budowy ustroju 

opartego na zasadach 
demokracji parlamentarnej. 



Paul-Henri Spaak (1899–1972) 
belgijski polityk, w czasie II 

wojny światowej członek rządu 
na uchodźstwie. Opracował plan 

współpracy pomiędzy Belgią, 
Holandią i Luksemburgiem. 

 Po wojnie pełnił m.in. funkcje 
ministra spraw zagranicznych 

 i premiera Belgi, a także 
Sekretarza Generalnego NATO. 

Przygotowany przez niego raport 
przyczynił się do powstania 

EWG. 



Alcide de Gasperi (1881–1954) 
włoski polityk, zwolennik Europy 

zjednoczonej poprzez idee 
bezpieczeństwa, pokoju 

 i wolności. Przeciwnik faszyzmu, 
więziony w czasie dyktatury 

Mussoliniego. Premier Włoch 
 w latach 1945–1953 i jeden  

z inicjatorów utworzenia Rady 
Europy oraz Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali. Został 
uhonorowany Nagrodą Karola 
Wielkiego za zaangażowanie 

 w działalność proeuropejską. 



Jest jednym z siedmiu kontynentów. 
W Europie leżą 44 kraje. 

Europa ma ponad 700 mln mieszkańców. 
447 mln spośród nich mieszka w 27 krajach Unii 

Europejskiej. 
Unia Europejska ułatwia swoim obywatelom 

wspólne życie, pracę i podróżowanie. 

Czym jest Europa? 



PODSTAWOWE FAKTY 

447 mln 
mieszkańców 

27 państw 
członkowskich 

UE: 

UE: 
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EUROPA: 
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mieszkańców 

44 kraje 



WARTOŚCI EUROPEJSKIE 

 

• Demokracja, 
• Godność człowieka, 
• Wolność, 
• Równość, 
• Praworządność, 
• Poszanowanie praw 

człowieka.  
 



Autor koncepcji unijnej flagi, francuski artysta Arsène Heitz, 
twierdził, że wzorował się na jednym z wizerunków Matki 
Bożej, na którym wokół głowy Maryi znajduje się wieniec 

 z dwunastu gwiazd. Hymnem UE jest Oda do radości, 
 fragment IX Symfonii niemieckiego kompozytora Ludwiga van 
Beethovena. Została napisana do słów poematu niemieckiego 

poety Friedricha von Schillera, ale jako europejski hymn 
 nie ma słów, ponieważ nie istnieje wspólny europejski język. 
Motto Unii Europejskiej to „Zjednoczona w różnorodności”. 





PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ 

1951 
Belgia, Niemcy, Francja, 
Włochy, Luksemburg i 
Niderlandy 

1973 
Dania, Irlandia, Wielka Brytania 
(opuściła UE w 2020 roku)   

1981 Grecja 

1986 Hiszpania, Portugalia 

1995 Austria, Finlandia, Szwecja 

2004 
Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, 
Litwa, Węgry, Malta, Polska, 
Słowenia, Słowacja 

2007 Bułgaria, Rumunia 

2013 Chorwacja 

Zjednoczone 
Królestwo 

Irlandia 

Niemcy 

Francja 

Belgia 

Niderlandy 

Luksemburg 

Włochy 
Hiszpania 

Portugalia 

Chorwacja 

Grecja 

Bułgaria 

Rumunia Słowenia 
Węgry 

Słowacja 

Polska 

Czechy 

Szwecja 

Finlandia 

Estonia 

Łotwa 

Litwa 

Malta Cypr 

Dania 

Austria 
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 Parlament Europejski, 
 Rada Europejska, 
 Rada Unii Europejskiej, 
 Komisja Europejska, 
 Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości, 
 Europejski Trybunał 

Obrachunkowy, 
 Europejski Bank Centralny.  

 
 
 
 
 

Instytucje Unii 
Europejskiej 



PARLAMENT EUROPEJSKI 

• głos obywateli europejskich, 
 
• ma członków ze wszystkich krajów UE 

wybieranych bezpośrednio przez obywateli 
co pięć lat, 

 
• omawia nowe przepisy zaproponowane przez 

Komisję Europejską, 
 
• zmienia (w razie potrzeby) te przepisy 
     i podejmuje o nich decyzję wspólnie z Radą, 
 
• wybiera przewodniczącego Komisji 

Europejskiej, 
 

• zatwierdza budżet UE, 
 
• odbywa co najmniej sześć sesji rocznie w 

Brukseli (Belgia) i 12 sesji w Strasburgu 
(Francja). 



RADA EUROPEJSKA 

• w jej skład wchodzą szefowie państw  
i rządów każdego kraju UE, 

 
• określa główne priorytety i kierunki 

polityki UE, 

 
 

• nie przyjmuje aktów prawnych UE, 
 

• obraduje co najmniej cztery razy  
w roku w Brukseli (Belgia) lub  
w Luksemburgu (Luksemburg)  
w ramach szczytów europejskich. 



RADA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
• reprezentuje rządy poszczególnych 

państw UE, 
 

• w jej skład wchodzą ministrowie krajów 
UE, którzy spotykają się w celu 
omówienia spraw UE, 

 
• podejmuje decyzje i przyjmuje akty 

prawne wraz z Parlamentem 
Europejskim, 
 

• sprawuje rotacyjną prezydencję – co 
sześć miesięcy na jej czele staje inny 
kraj UE, 
 

• posiedzenia odbywają się w Brukseli 
lub Luksemburgu. 



KOMISJA EUROPEJSKA 

• reprezentuje wspólne interesy UE, 
 

• w jej skład wchodzą: przewodniczący 
oraz po jednym komisarzu z każdego kraju 
UE, którzy są odpowiedzialni za daną 
dziedzinę, np. gospodarkę, rolnictwo, 
transport, 

 

• proponuje nowe przepisy i programy, 

• jest wybierana przez Parlament  
 na pięcioletnią kadencję, 
 

• zarządza politykami 
i budżetem UE, 

 

• jest strażniczką Traktatów, 
 

• jej siedziba znajduje się w Brukseli 
i Luksemburgu. 



EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Trybunał Sprawiedliwości: 
 
• stoi na straży prawa UE, 
 
• dba o to, by kraje UE przestrzegały prawa 

UE, 
 

• doradza sądom krajowym w kwestii 
interpretacji tego prawa, 

 

• bada przestrzegania praw podstawowych 
(np. wolność słowa, wolność prasy), 
 

• składa się z jednego sędziego z każdego 
kraju UE, 

 
• jego siedziba znajduje się  

w Luksemburgu. 

© UNIA EUROPEJSKA 



EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

Trybunał Obrachunkowy: 
 
• sprawdza prawidłowość 

wydatkowania środków z budżetu 
UE, 

 
• zgłasza nadużycia finansowe, 

przypadki korupcji lub innej 
nielegalnej działalności, 
 

• doradza unijnym decydentom 
w sprawie najlepszego sposobu 
wydawania środków z budżetu, 
 

• jego członkowie są powoływani 
przez Radę na sześcioletnią 
kadencję. 

© UNIA EUROPEJSKA 



EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 

• prowadzi politykę gospodarczą  
i monetarną UE, 
 

• zarządza europejską walutą – euro, 
 

• odpowiada za utrzymanie 
stabilności cen w strefie euro, 

 

• ustala stopy procentowe  
w strefie euro, 
 

• współpracuje z krajowymi bankami 
centralnymi krajów UE, 
 

• w jego skład wchodzi sześciu członków 
mianowanych przez Radę na ośmioletnią 
kadencję, która nie może zostać 
przedłużona, 

 

• jego siedziba znajduje się we Frankfurcie 
(Niemcy). 



 www.europa.eu, 
 publications.europa.eu, 
 https://european-union.europa.eu/principles-countries-

history/symbols/europe-day_pl, 
 http://www.europedirect-

katowice.pl/podstawowe_informacje.html, 
 „Wiedza o społeczeństwie” podręcznik dla klasy 8 

wydawnictwa WSiP autorstwa Piotra Krzesickiego, Piotra Kura 
i Małgorzaty Poręby, 

 „Historia” podręcznik dla klasy 8 wydawnictwa WSiP 
autorstwa Wojciecha Kalwata, Piotra Szlanty i Andrzeja 
Zawistowskiego.  
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