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Przystąpienie 
Polski do Unii

▪ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. Wcześniej, w 

2003r. , odbyło się ogólnokrajowe referendum, w którym 77% 

głosujących poparło wejście naszego państwa do EU.

Korzyści:

▪ Polacy stali się obywatelami UE, co oznacza, że otrzymali 

dodatkowe uprawnienia

▪ Nasz kraj zyskał możliwość szybszego rozwoju m.in. dzięki 

napływowi funduszy unijnych

▪ Wzrosło znaczenie polski w Europie i na świecie



Obywatelstwo 
Unii Europejskiej

▪ PRAWA OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ:

▪ Swoboda przebywania i osiedlania się we wszystkich 

krajach UE oraz przemieszczania się po całym 

terytorium unijnym

▪ Możliwość kandydowania i głosowania w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w kraju zamieszkania

▪ Prawo do kierowania petycji do Parlamentu 

Europejskiego

▪ Możliwość zwracania się o pomoc do ambasad i 

konsulatów innych państw członkowskich (w trakcie 

pobytu poza granicami EU)

▪ Prawo do zatrudnienia w administracji unijnej



Fundusze unijne

▪ Fundusze unijne wspierają słabiej rozwinięte regiony UE i 

likwidują różnice w rozwoju gospodarczym krajów członkowskich.

▪ Jedną z korzyści wynikających z przystąpienia Polski do UE jest 

możliwość uzyskania dotacji z funduszy unijnych.



Fundusze unijne 
w Polsce

▪ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU 

REGIONALNEGO:

▪ Współfinansuje projekty dotyczące infrastruktury, 

ochrony środowiska oraz unowocześniania 

przedsiębiorstw

▪ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY:

▪ Zapewnia środki na organizację szkoleń i kursów dla 

osób poszukujących pracy, współfinansuje firmy 

zakładane przez bezrobotnych

▪ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI:

▪ Współfinansuje najważniejsze inwestycje związane z 

ochroną środowiska i z rozwojem infrastruktury 

transportowej, np. Przekazuje środki na budowę

autostrad



Środki unijne do 
2017r.

CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM DO 2017 

ROKU:

▪ Powstało ponad 400 tysięcy miejsc pracy

▪ Ponad 30 tysięcy przedsiębiorstw otrzymało dofinansowanie

▪ W Polsce opracowano i wprowadzono do użytku kilka tysięcy 

nowych rozwiązań technologicznych

▪ Powstało wiele ośrodków badawczych i laboratoriów

▪ Powstała sieć internetowa składająca się z kilkudziesięciu tysięcy 

kilometrów połączenia szerokopasmowego

▪ Uruchomiono kilkaset oczyszczalni ścieków

▪ Zbudowano kilkanaście tysięcy kilometrów nowych dróg i autostrad

▪ W wielu miastach unowocześniono komunikację autobusową i 

tramwajową



Europejski rynek 
wewnętrzny 

Pod względem gospodarczym cała Unia Europejska 

stanowi rynek wewnętrzny. Oznacza to, że pomiędzy 

tworzącymi ją państwami jest możliwy wolny przepływ:

▪ Towarów

▪ Osób

▪ Usług

▪ Kapitału



Swobodny 
przepływ osób

▪ Spośród możliwości, jakie stwarza europejski rynek 

wewnętrzny, obywatele Unii najczęściej korzystają ze 

swobody przepływu osób. Aby ułatwić przemieszczanie 

się w granicach EU, utworzono tzw. Strefę Schengen. 



Okiem 
nastolatka

▪ Unia Europejska daje wiele możliwości młodym 

ludziom. W kilku inicjatywach unijnych możesz wziąć

udział już teraz lub w niedalekiej przyszłości. 

▪ MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY – po 

ukończeniu 13 lat

▪ WOLONTARIAT EUROPEJSKI – po ukończeniu 17 lat

▪ INICJATYWY MŁODZIEŻOWE – po ukończeniu 13 lat



KONIEC


