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 Polska w Unii Europejskiej 



Czym  jest                  
Unia Europejska? 

 

 Największe ugrupowanie integracyjne na świecie. 

  Związek gospodarczo – polityczny 27 państw                       
(od 1 stycznia 2007 roku) europejskich.  

 Związek ten jest efektem wielokrotnego zbliżania się 
krajów z Europy Zachodniej i Centralnej.  

 Ugrupowanie to zwyczajowo określa się mianem 
Zjednoczonej Europy. 

 Obecna UE nie ma osobowości prawnej i nie jest 
podmiotem prawdo międzynarodowym. Osobowość tą 
uzyskano dopiero po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego 
inaczej reformowanego.  

 Unia nie posiadająca osobowości prawnej nie może być 
podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać 
czynności prawnych w imieniu własnym np. nie może 
jako organizacja 27 państw kupić jakiegoś terytorium, 
nie może akredytować własnych ambasadorów przy 
rządach innych państw. Robi to obecnie korzystając 
zastępczo z osobowości prawnej Wspólnoty Europejskiej                  
i Euratomu. 

 Podstawę funkcjonowania UE stanowi Traktat z 
Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej. 



System funkcjonowania Unii Europejskiej: 
 

Unia Europejska posiada: 

 swój system prawny, 

 organy wykonawcze,  

 niezawisły system sądowniczy, 

 bank centralny.  

Wspiera je i uzupełnia szereg innych instytucji i organów, których uprawnienia 

wynikają z traktatów założycielskich.  

Z biegiem lat i w miarę przyjmowania kolejnych traktatów znacznie zmieniły się 

uprawnienia Unii oraz procedury decyzyjne, które obecnie stosuje Parlament i Rada 

przy stanowieniu prawa dotyczącego większości strategii politycznych UE.  

Dla realizacji swoich celów Unia dysponuje również własnym budżetem.  

Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje na równi z Radą o całym budżecie 

UE i o wieloletnich ramach finansowych. 

 

 

 



Ustrój polityczny Polski: 
 

 Polska jest republiką parlamentarną.  

 Na czele rządu stoi premier 

 Na czele państwa stoi prezydent.  

 Centralnym organem administracji rządowej jest Rada Ministrów.  

 Polska podzielona jest na 16 województw, których obszar w dużej 

mierze pokrywa się z historycznymi regionami kraju.  

 Kompetencje administracji na szczeblu regionalnym są podzielone 

między powołanego przez rząd wojewodę, wyłoniony w wyborach 

bezpośrednich sejmik województwa oraz wybrany przez sejmik zarząd 

województwa. 



Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: 

Polska jest członkiem Unii 

Europejskiej od 1 maja 2004 r. na 

mocy Traktatu akcesyjnego              

podpisanego dnia 16 kwietnia 2003 

roku w Atenach stanowiącego 

prawną podstawę przystąpienia 

(akcesji) Polski do Unii Europejskiej. 



Podpisanie traktatu akcesyjnego: 

16 kwietnia 2003 r. w Atenach                

w imieniu Polski pod traktatem 

akcesyjnym podpisali się premier 

Leszek Miller, minister spraw 

zagranicznych Włodzimierz 

Cimoszewicz. W Atenach był także 

obecny prezydent Aleksander 

Kwaśniewski, który nazwał dzień 

podpisania traktatu „świętem jedności 

Europy” oraz „sukcesem, który może 

być drogowskazem dla świata i 

spełnieniem marzeń”. 



 
Prawa obywateli  

po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: 

W 2004 r. obywatele polscy stali się 
obywatelami Unii Europejskiej. Tym samym 
nabyli prawo do:  

 swobodnego przemieszczania się po 
terytorium Unii Europejskiej,  

 głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego,  

 ochrony dyplomatycznej innego państwa, 
członka Unii Europejskiej (gdy przebywają 
na terytorium państwa, w którym Polska nie 
ma swojego przedstawicielstwa),  

 składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego oraz do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 



Działania Unii w XXI wieku: 

 Zapewnić narodom europejskim pokój, swobodę                                                         

oraz stabilizację 

 Pokonać podziały istniejące na kontynencie europejskim 

 Stworzyć odpowiednie warunki, aby narody europejskie mogły żyć w poczuciu 

bezpieczeństwa 

 Podejmować działania promujące zrównoważony rozwój gospodarczy oraz 

społeczny 

 Stawić czoła wyzwaniom globalizacji i przy zachowaniu różnorodności 

charakterystycznej dla narodów Europy 

 Kultywować wspólne europejskie wartości takie jak:trwały rozwój i środowisko 

naturalne, poszanowanie praw człowieka  

 Społeczna gospodarka rynkowa 



Korzyści z przynależności do Unii Europejskiej: 

 Swoboda podróżowania (bez paszportu) 

 Możliwość legalnej pracy w krajach UE 

 Możliwość kształcenia za granicą 

 Swoboda handlu (brak ceł) 

 Jednolity paszport  

 Możliwość zakładania firm poza granicami swojego kraju 

 Dotacje na naukę, rolnictwo, ochronę środowiska 

 Przeciwdziałanie bezrobociu 



Zagrożenia dla Polski wynikające 
z przynależności do Unii Europejskiej: 

 Zatracenie tożsamości narodowej 

 Utrata suwerenności 

 Zależność ekonomiczna od Unii Europejskiej 

 Strach przed konkurencją  

 Zaniepokojenie o swoją przyszłość dużych przedsiębiorstw państwowych, 

których jedyną szansą na przetrwanie jest zasadnicza restrukturyzacja 

 Bruksela przejmie od Warszawy kompetencje w wielu strefach polityki 

gospodarczej 

 Mniejsza konkurencyjność produktów krajowych w porównaniu z produktami 

z krajów UE 

 



Strefa 
Schengen: 

 obszar obejmujący 26 państw, na którym 

zniesiono kontrole graniczne na granicach 

wewnętrznych 

 utworzona na podstawie Układu z 

Schengen podpisanego w 1985 roku  

 w strefie obowiązują przepisy dorobku prawnego 

Schengen dotyczące między innymi: ochrony 

granic, ochrony danych osobowych, wzajemnej 

współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw 

członkowskich, wydawania wiz cudzoziemcom i 

działania Systemu Informacyjnego Schengen 

 w 1990 roku została podpisana Konwencja 

Wykonawcza do Układu z Schengen.  



Kraje należące do 
strefy Schengen: 

 Austria, 

 Belgia,  

 Dania,  

 Finlandia,  

 Francja,  

 Niemcy,  

 Grecja, 

 Włochy,  

 Luksemburg,  

 Holandia,  

 Portugalia,  

 Hiszpania,  

 Szwecja,  

 Słowenia,  

 Estonia,  

 Łotwa,  

 Litwa,  

 Polska,  

 Czechy,  

 Słowacja ,  

 Węgry,  

 Malta,  

 Szwajcaria, 

 Liechtenstein,  

 Cypr,  

 Bułgaria, 

  Rumunia,  

 a ponadto 

Islandia i 

Norwegia 

(które nie 

należą do 

UE). 



Etapy integracji Europejskiej: 



Źródła: 

https://www.gov.pl/web/ue/polska-w-ue 

 

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-unii-europejskiej/DpNQdWoph 

 

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

 

https://www.profesor.pl/publikacja,7188,Artykuly,Korzysci-i-zagrozenia-dla-Polski-po-

przystapieniu-do-Unii-Europejskiej 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_pl 

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/chapter/209/system-funkcjonowania-

unii-europejskiej 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20190612STO54307/stref

a-schengen-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-europejskiej-strefie-bez-granic 



Dziękuję za uwagę!!! 

Prezentacje wykonała: 

Wiktoria Nieradka kl. 1btp 

Dziękuję za uwagę 


