
Komisja Europejska 
10 priorytetów w 10 scenariuszach 

Unia gospodarcza i walutowa 
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Komisja Europejska  
– informacje ogólne 

• Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając 
wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 
realizując politykę i wykonując budżet UE. 

• Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy,             
po jednym z każdego kraju UE  

• Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

• Rok ustanowienia: 1958 

• Siedziba: Bruksela (Belgia) 



Komisja Europejska - zadania 

• Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

• Zarządzanie polityką UE i przydział środków 
finansowych 

• Egzekwowanie prawa europejskiego 

• Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 



Komisja Europejska - skład 

• Komisji składa się z 27 komisarzy* - po jednym                
z każdego państwa UE  

• W skład kolegium komisarzy wchodzą: 
przewodniczący, siedmiu wiceprzewodniczących oraz 
20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny polityki 

• Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek 
(obszarów polityki) poszczególnym komisarzom 

 
*Po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, z pełnienia funkcji 
zrezygnował Jonathan Hill, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków 
kapitałowych 



Komisja Europejska - skład 



Priorytety Komisji Europejskiej 

1. Miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna             
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

4. Rynek wewnętrzny 

5. Unia gospodarcza              
i walutowa 

6. Umowa o wolnym 
handlu UE-USA 

7. Sprawiedliwość i prawa 
podstawowe 

8. Imigracja 

9. Pozycja UE na arenie 
międzynarodowej 

10. Demokratyczne zmiany 



Odpowiedzialni komisarze 

Pierre Moscovici Valdis Dombrovskis Marianne Thyssen 
 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Chcę kontynuować reformę naszej unii gospodarczej 
i walutowej, aby zachować stabilność wspólnej 

waluty i zwiększyć konwergencję polityki 
gospodarczej, fiskalnej i polityki rynku pracy             

w państwach członkowskich, w których obowiązuje 
jedna waluta. 

 

 

 

Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2014 r.  

 



Dlaczego potrzebujemy unii 
gospodarczej, walutowej oraz 

euro 
 

• Euro jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej                             
i przełomowym wydarzeniem w historii krajów, które niegdyś toczyły ze sobą 
wojny 

 

• Oprócz wymiaru gospodarczego euro jest także ważnym                                            
i namacalnym symbolem europejskiej jedności, tożsamości                                       
i współpracy 

 

• Traktat z Maastricht zapoczątkował unię gospodarczą                                                 
i walutową (UGW), a równocześnie zobowiązał Unię Europejską do 
kontynuowania procesu budowania coraz ściślejszego związku między 
narodami Europy 



Jakie korzyści niesie unia 
gospodarcza, walutowa oraz euro? 
• Unia gospodarcza i walutowa jest warunkiem 

funkcjonowania euro 

 

• Unia gospodarcza i walutowa gwarantuje stabilność cen 

 

• Unia gospodarcza i walutowa wspiera wzrost gospodarczy 

 

• Euro jest praktyczne z punktu widzenia konsumenta 



Euro – krótka historia 

•  1 stycznia 1999 r. euro stało się oficjalną walutą 11 państw 
członkowskich, zastępując dotychczasowe waluty krajowe 

• Najpierw wprowadzono je jako wirtualną walutę, zaś 1 
stycznia 2002 r. euro pojawiło się w postaci fizycznej – jako 
banknoty i monety 

• Dwa kraje (Dania i Wielka Brytania) uzgodniły w Traktacie 
„klauzulę nieprzystąpienia”, która zwalnia je z uczestnictwa 
w strefie euro 

• Inne (wielu spośród najnowszych członków UE plus 
Szwecja) muszą jeszcze spełnić warunki przyjęcia 
wspólnej waluty. Kiedy już im się to uda, ich krajową 
walutę zastąpi euro 



Euro to więcej niż waluta 

Strefa euro 
19 państw członkowskich UE 

ponad 337 mln obywateli 

Druga najważniejsza 
waluta na świecie 

1/4 światowych rezerw 
walutowych 

Źródło: Komisja Europejska 



Euro - wygląd 

Awers Rewers (wybrane przykłady) 

Austria Cypr Francja 

Irlandia Malta Słowacja 

Pytanie: Dlaczego awers jest wspólny, a rewers różny w każdym kraju? 

Pytanie 2: Gdyby Polska wprowadziła euro, kto lub co znalazło by się na rewersie? 



Czy wiesz, że…?  

 Za drukowanie banknotów euro odpowiedzialny jest 
Europejski Bank Centralny, który zadanie to zlecił 12 
drukarniom (2 niemieckim oraz po jednej z pozostałych 
krajów UGW z wyjątkiem Luksemburga). Za bicie monet 
odpowiedzialne są narodowe mennice krajów członkowskich 
unii walutowej. 



Ukończenie tworzenia unii 
gospodarczej i walutowej 

 

 

 

 

Październik 2014 
Szczyt strefy euro 

Luty 2015 
Przygotowania do kolejnych działań  
w zakresie lepszego zarządzania  
gospodarczego w strefie euro 
(analiza) 

 

Czerwiec 2015 
„Dokończenie budowy 
europejskiej unii 
gospodarczej i walutowej” 
sprawozdanie pięciu 
przewodniczących) 
 

Lipiec 2015 
Początek etapu 
1 

Jesień 2015 
Pierwsze 
wnioski Komisji 
mające na celu 
realizację 
sprawozdania 

Wiosna 2017 
Biała księga mająca na celu 
ocenę  osiągniętych 
postępów i kolejnych 
kroków 
 

Źródło: Komisja Europejska 



Euro-quiz 

 

 

Polecenie: rozwiąż test. Na uzupełnienie go 
masz 10 minut. 



Pytania? Wątpliwości?  
Skontaktuj się z PIE ED-Rzeszów! 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów  

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

tel. 0048 17 866 01 02 

www.europedirect-rzeszow.pl 

Facebook: www.facebook.com/EDRzeszow 

Twitter: www.twitter.com/EDRzeszow 

YouTube: www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow 

  

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej? 

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect 
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