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Punkt	Informacji	Europejskie	Europe	Direct–Rzeszów	należy	do	europejskiej	sieci	informacyj-
nej	Komisji	Europejskiej	oraz	Parlamentu	Europejskiego.	W Rzeszowie	instytucją	prowadzącą	
Punkt	 jest	Wyższa	 Szkoła	 Informatyki	 i  Zarządzania	 z  siedzibą	w Rzeszowie.	W  obecnym	
kształcie	PIE	ED-Rzeszów	funkcjonuje	od	stycznia	2013	r.		
 
Idea	działania	sieci	jest	prosta.	Do	Punktu	Informacyjnego	może	przyjść,	zadzwonić	czy	na-
pisać	każdy,	kto	chce	zadać	pytanie,	zasięgnąć	rady	lub	wyrazić	swoją	opinię	na	temat	Unii.	
W ramach	aktywności	Punkty	organizują	różnorodne	debaty,	szkolenia	i konkursy,	a konsul-
tanci	Europe	Direct	są	obecni,	odpowiadając	na	pytania	i rozdając	publikacje,	podczas	tar-
gów	pracy,	szkoleń,	czy	lokalnych	uroczystości.	Prowadzą	także	„lekcje	europejskie”	i wykłady	
otwarte,	dbając	o to,	aby	wiedza	o UE	dotarła	do	wszystkich	potrzebujących,	a także,	aby	
„informacja	zwrotna”,	czyli	uwagi	i opinie,	trafi	ły	do	podejmujących	decyzje.		
 
Przygotowujemy	również	opracowania,	pomoce	naukowe	dla	różnych	grup	wiekowych.	Ni-
niejsza	publikacja,	przygotowana	z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej,	 jest	 jedną	 	 z nich.	W  imieniu	Zespołu	Punktu	 Informacji	 Europejskiej	Europe	Di-
rect–Rzeszów	wyrażam	nadzieję,	że	to	narzędzie	dydaktyczne	będzie	dla	Państwa	pomocą	
w nauczaniu	o Unii	Europejskiej.
 
Ciekawi	Państwa	spostrzeżeń,	w celu	podnoszenia	 jakości	 kolejnych	opracowań	wydawa-
nych	przez	Punkt,	kierujemy	prośbę	o dzielenie	się	spostrzeżeniami	przy	pracy		z wykorzy-
staniem	materiałów	na	adres	e-mailowy:	europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl	

Ewa Nowak-Koprowicz, 
Koordynatorka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów 

wraz z Zespołem w składzie: 
Sylwia K. Mazur, Dominik Łazarz, Mariola Daniel, Adrian Sowiński.
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TEMAT:

15 lat 
jednoczenia 
Europy
RODZAJ	SPOTKANIA:	
warsztaty

AUTOR/AUTORKA:	
Ewa Nowak-Koprowicz, 
e-mail: 
europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl

GRUPA	ODBIORCÓW:	
uczniowie/uczennice szkół podstawowych

CZAS	REALIZACJI:	
45 – 60 minut

METODY	PRACY:	
elementy wykładu, prezentacja, pogadanka, 
dyskusja, praca w grupach, praca indywidu-
alna.

FORMY	PRACY:	
praca indywidualna, praca w grupach z  
wykorzystaniem nauczania przez współpra-
cę, prezentacja uzyskanych umiejętności, 
analiza przypadku

ŚRODKI	DYDAKTYCZNE:	
projektor multimedialny, ekran, rzutnik, 
arkusze papieru, długopisy

CEL	OGÓLNY:	
Uświadomienie uczestnikom warsztatów: 
• znaczenia rozszerzenia Unii Europejskiej, 
a zwłaszcza historycznego rozszerzenia 
z 2004 roku

CELE	SZCZEGÓŁOWE		
Po realizacji warsztatów uczestnicy powin-
ni: • umieć wymienić powody dla których 
piąte rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 
roku jest uznawane za tak ważne; • umieć 
wymienić cele rozszerzania się Unii Euro-
pejskiej; • umieć podać w odniesieniu do 
praktyki przykłady zasad jakimi powinien 
kierować się kraj, który chce przystąpić do 
Unii Europejskiej. 

W  wyniku kształcenia uczestnicy warszta-
tów nabywają/doskonalą umiejętności: 
• zabierania głosu w dyskusji; • prezento-
wania swojego stanowiska; • umiejętności 
rozmawiania na tematy budzące kontrower-
sje przy używaniu wyłącznie racjonalnych 
argumentów; • współpracy w grupie.

Etap 1. Czas: 10-15 min.
1. Prowadzący/prowadząca	 przedstawia	 się	 grupie.	 Zapoznaje	 uczestników/uczestniczki	

z celami	zajęć.	Ustala	z grupą	zasady	obowiązujące	na	zajęciach.	
2. Prowadzący/prowadząca	 w  ramach	 „rozgrzewki”	 proponuje	 uczestnikom/uczestnicz-

kom	rozwiązanie	ćwiczenia	dot.	wskazania	państw	europejskich	należących	do	Unii	Eu-
ropejskiej	(załącznik	nr	2).

3. Prowadzący/prowadząca	informuje,	że	rozszerzenie	UE	w 2004	roku	uznawane	jest	za	
bardzo	ważne,	 wręcz	 historyczne	wydarzenie.	 Zaprasza	 uczestników/uczestniczki	 by	
w formule	„burzy	mózgów”	w kilkuosobowych	zespołach	zastanowili	się	nad	wyjaśnie-
niem	wagi	wydarzenia.	Odpowiedzi	uczestnicy/uczestniczki	zapisują	na	formularzu	(za-
łącznik	nr	3),	które	następnie	przyklejane	są	do	tablicy	przez	przedstawiciela/przedsta-
wicielkę	zespołu.	Efekt	końcowy	omawiany	jest	z wykorzystaniem	prezentacji	(załącznik	
nr	 1).	 Prowadzący/prowadząca	wskazuje	 na	wyjątkowość	 piątego	 rozszerzenia	 UE	 ze	
względu:	1.	na	liczbę	państw	przystępujących,	dodatkowo	zróżnicowanych	geografi	cznie	
(państwa	Europy	Środkowej	 i  państwa	 śródziemnomorskie)	 i  gospodarczo	 odmienne,	
wyjaśnia	określenie	Big	Bang	odnoszące	się	do	omawianego	rozszerzenia	z 2004	roku;	
2.	 symboliczny	wymiar,	w kontekście	historycznej	 sprawiedliwości	 i  realizacji	 „zasady	
nadziei”	w nawiązaniu	m.in.	do	przytaczanych	na	prezentacji	słów	Roberta	Schumana.	

Etap 2. Czas: 25-35 min.
4. Prowadzący/prowadząca	 omawia	 z  uczestnikami	 cele	 rozszerzania	 Unii	 Europejskiej.	

W przypadku	możliwości	czasowych	uczestników/uczestniczki	warto	podzielić	na	czte-
ry	zespoły,	 z których	każdy	otrzymuje	do	 interpretacji	 jeden	z celów	towarzyszących	
kolejnym	rozszerzaniom	UE	(załącznik	nr	4).	Uczestnicy/uczestniczki	w formule	dyskusji	
w mniejszych	grupach	opracowują	zadanie,	a następnie	prezentują	swój	tok	myślenia	na	
forum	całej	grupy.	Po	każdym	z wystąpień	prowadzący/prowadząca	uzupełnia/koryguje	
znaczenie poszczególnych celów.

5. Prowadzący/prowadząca	wyjaśnia,	że	aby	dany	kraj	mógł	przystąpić	do	UE	niezbędne	
jest	spełnienie	określonych	kryteriów.	W praktyce	oznacza	to,	że	pewnych	działań	kraje	
-	jeśli	chcą	należeć	do	UE	-	nie	mogą	robić.	Aby	uczestnicy/uczestniczki	mogli	poznać	
te	zasady	prowadzący/prowadząca	zaprasza	do	kolejnego	ćwiczenia.	Tym	razem	w for-
mule	indywidualnej	uczestnicy/uczestniczki	ozwiązują	test	pt.	Co	zasady	UE	oznaczają	
w praktyce?	(załącznik	nr	4).	Po	rozwiązaniu	testu	przez	uczestników/uczestniczki		pro-
wadzący/prowadząca	na	forum	całej	grupy	podaje	rozwiązanie	i przy	każdym	ze	stwier-
dzeń	dodaje	komentarz.

Etap 3. Czas: 10 minut
6. Prowadzący/prowadząca	podsumowuje	omówioną	tematykę.	Podkreśla,	że	obok	omó-

wionych	zasad,	które	kraje	chcące	należeć	do	UE	zobowiązują	się	przestrzegać,	państwa	
członkowskie	wyznają	wspólne	wartości	takie	jak:	DEMOKRACJA,	GODNOŚĆ	CZŁOWIE-
KA,	WOLNOŚĆ,	RÓWNOŚĆ,	POSZANOWANIE	PRAW	CZŁOWIEKA.	Zachęca	uczestników/
uczestniczki	–	w ramach	zadania	domowego	-	do	poszukania	dalszych	informacji	i po-
dania	przykładów	odzwierciedlenia	wymienionych	wartości	w życiu	codziennym.	Prowa-
dzący/prowadząca	informuje	o możliwości	dalszego	zgłębiania	wiedzy	w obszarze	wpły-
wu	integracji	europejskiej	na	polską	gospodarkę	za	pośrednictwem	kontaktu	z lokalnym	
Punktem	Informacji	Europejskiej	Europe	Direct	–	Rzeszów	(podaje	namiary	kontaktowe)	
i żegna	się	z uczestnikami.
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Wykaz załączników: 
•	 Załącznik	1,	Prezentacja	multimedialna
•	 Załącznik	2,	Zadanie	1.	Które	państwa	należą	do	UE?,	UE&Ja,	Komisja	Europejska,	

Dyrekcja	Generalna	ds.	Komunikacji	Społecznej,	Luksemburg:	Urząd	Publikacji	Unii	
Europejskiej,	2017,	s.7

•	 Załącznik	3,	Burza	mózgów
•	 Załącznik	4,	Zadanie	3.	Cześć	1.	Co	zasady	UE	oznaczają	w praktyce?,		UE&Ja,	Komisja	

Europejska,	Dyrekcja	Generalna	ds.	Komunikacji	Społecznej,	Luksemburg:	Urząd	Publi-
kacji	Unii	Europejskiej,	2017,	s.10

Materiały:
•	 15	lat	Polski	w Unii	Europejskiej.	Raport,	Anna	Radwan-Rohrenschef	(red.),	Instytut	

In.Europa,	Warszawa	2019	
•	 UE&Ja,	Komisja	Europejska,	Luksemburg:	Urząd	Publikacji	Unii	Europejskiej,	2017		

Załącznik nr 2
Zadanie 1.	Które	państwa	należą	do	UE?,	UE&Ja,	Komisja	Europejska,	Dyrekcja	Generalna	
ds.	Komunikacji	Społecznej,	Luksemburg:	Urząd	Publikacji	Unii	Europejskiej,	2017,	s.7

Interaktywna	wersja	publikacji	z linkami	do	materiałów	w internecie	dostępna	w formacie	
PDF	i HTML	pod	adresem:
http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/
http://europa.eu/teachers-corner/home_pl

Załącznik nr 4
Zadanie 3.	Cześć	1.	Co	zasady	UE	oznaczają	w praktyce?,		UE&Ja,	Komisja	Europejska,	
Dyrekcja	Generalna	ds.	Komunikacji	Społecznej,	Luksemburg:	Urząd	Publikacji	Unii	Europej-
skiej,	2017,	s.10

Interaktywna	wersja	publikacji	z linkami	do	materiałów	w internecie	dostępna	w formacie	
PDF	i HTML	pod	adresem:
http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/
http://europa.eu/teachers-corner/home_pl
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Załącznik nr 3 | BURZA MÓZGÓW

a i Ja razem od 15 la

rozszerzenie	Unii	Europejskiej	
w 2004	roku

to historyczne wydarzenie

DLACZEGO?
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Załącznik nr 4 | CELE ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ:

a i Ja razem od 15 la

I.	gospodarcza	i polityczna	
stabilizacja	bezpośredniego	
sąsiedztwa	UE	poprzez	
poszerzenie	obszaru	
pokoju	i dobrobytu
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Załącznik nr 4 | CELE ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ:

a i Ja razem od 15 la

II.	budowa	wspólnoty	
wartości	i spójności	

geografi	cznej
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Załącznik nr 4 | CELE ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ:

a i Ja razem od 15 la

III.	zwiększenie	
przestrzeni	współpracy	
gospodarczej	w ramach	

jednolitego rynku
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Załącznik nr 4 | CELE ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ:

a i Ja razem od 15 la

IV.	wzmocnienie	UE	
jako uczestnika 

polityki	i gospodarki	światowej
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TEMAT:

Podsumowanie 
15 lat członkostwa 
Polski w Unii 
Europejskiej
RODZAJ	SPOTKANIA:	
warsztaty

AUTOR/AUTORKA:	
Sylwia K. Mazur, 
e-mail: 
europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl   

GRUPA	ODBIORCÓW:	
uczniowie/uczennice szkół podstawowych: 
klas IV - VIII

CZAS	REALIZACJI:	
45 – 60 minut

METODY	PRACY:	
elementy wykładu, prezentacja, pogadanka, 
dyskusja, praca w grupach, praca indywidu-
alna.

FORMY	PRACY:	
praca indywidualna, praca w grupach z  
wykorzystaniem nauczania przez współpra-
cę, prezentacja uzyskanych umiejętności, 
analiza przypadku

ŚRODKI	DYDAKTYCZNE:	
projektor multimedialny, ekran, rzutnik, 
arkusze papieru, długopisy

CEL	OGÓLNY:	
Uświadomienie uczestnikom warsztatów: 
• znaczenia członkostwa w Unii Europejskiej 
dla dobrobytu oraz bezpieczeństwa Polski 
i Polaków.

CELE	SZCZEGÓŁOWE		
Po realizacji warsztatów uczestnicy powinni: 
• wskazać na główne zmiany, które nastąpiły 
w Polsce po  akcesji do Unii Europejskiej; 
• wskazać na główne korzyści przystąpienia 
Polski do UE; • wyjaśnić dlaczego rozszerze-
nie jest również narzędziem służącym Unii 
Europejskiej. 

W  wyniku kształcenia uczestnicy warszta-
tów nabywają/doskonalą umiejętności: 
• zabierania głosu w dyskusji; • prezento-
wania swojego stanowiska; • umiejętności 
rozmawiania na tematy budzące kontrower-
sje przy używaniu wyłącznie racjonalnych 
argumentów; • współpracy w grupie.

Etap 1. Czas: 5 min.
1. Prowadzący/prowadząca	 przedstawia	 się	 grupie.	 Zapoznaje	 uczestników/uczestniczki	

z celami	zajęć.	Ustala	z grupą	zasady	obowiązujące	na	zajęciach.	
2. Prowadzący/prowadząca	zadaje	grupie	pytanie	„Czy	Polska	zrobiła	dobrze	przystępując	

do	Unii	Europejskiej?”.	Prowadzący/prowadząca	zlicza	głosy	i zapisuje	wynik	na	tablicy.	
Prosi	uczestników/uczestniczki,	aby	zapamiętali	swoje	odpowiedzi.

Etap 2. Czas: 10 min.
3. Prowadzący/prowadząca	 pyta	 uczestników/uczestniczki	 dlaczego	Unia	 Europejska	 się	

rozszerza?	Stosując	metodę	burzy	mózgów	uczestnicy/uczestniczki	wymieniają	powo-
dy.	Prowadzący/prowadząca	spisuje	je	na	tablicy.	Po	krótkim	podsumowaniu,	prezentuje	
cele rozszerzenia.

4. Prowadzący/prowadząca	prezentuje	3	slajdy	z pytaniami	dotyczącymi	warunków	przy-
stąpienia	 państwa	 do	 Unii	 Europejskiej.	 Pytanie	w  formule	 prawda/fałsz	 służą	 zapa-
miętaniu	przez	uczestników	czym	są	kryteria	kopenhaskie,	które	regulują	przystąpienie	
państw	do	UE.

Etap 3. Czas: 7 minut
5. Prowadzący/prowadząca	prezentuje	 uczestnikom	etapy	 rozszerzenia	Unii	 Europejskiej	

oraz	wskazuje	 daty,	w  których	 poszczególne	 państwa	 przystępowały	 do	 UE.	 Prowa-
dzący/prowadząca	podkreśla,	że	Polska	przystąpiła	do	UE	w największym	rozszerzeniu	
w historii	UE,	które	zapoczątkowało	rozszerzenie	Unii	na	wschód.	Można	tutaj	przywołać	
polskiego	papieża,	który	uważał	że	„dwa	płuca	Europy”,	wschodnie	 i zachodnie,	są	 jej	
niezbędne,	aby	być	w pełni	Europą.	

6. Prowadzący	wskazuje,	że	poparcie	dla	Unii	Europejskie	w Polsce	wynosi	91%	i jest	jed-
nym	z najwyższych	w całej	Unii.	Tłumaczy,	że	Polacy	są	bardzo	zadowoleni	z członko-
stwa	w Unii.

Etap 4. Czas: 15 minut
7. Prowadzący/prowadząca	prezentuje	dane	dotyczące	polskiego	członkostwa	w UE.	Podkreśla	

także,	że	przystąpienie	miało	nie	tylko	wymiar	ekonomiczny,	ale	również	społeczny	i kulturowy.

Etap 5. Czas: 10 minut
8. Prowadzący/prowadząca	 jeszcze	 raz	 zadaje	 pytanie	 zadane	 na	 początku	 „Czy	 Polska	

zrobiła	dobrze	przystępując	do	Unii	Europejskiej?”.		Prowadzący/prowadząca	zlicza	głosy	
i ponownie	zapisuje	wynik	na	tablicy,	porównując	go	z wynikiem	pierwotnym.	Na	koniec	
uczestnicy/uczestniczki	rozwiązują		quiz.	Prowadzący/prowadząca	podsumowuje	zaję-
cia.	Pozwala	zadać	pytanie	i żegna	się	z uczestnikami.

Wykaz załączników: 
•	 Załącznik	1,	Quiz	–	wersja	dla	uczniów
•	 Załącznik	2,	Quiz	–	wersja	dla	nauczycieli

Materiały
•	 Parlament	Europejski,	Noty	tematyczne	o Unii	Europejskiej,	Podstawa	prawna,	

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/167/rozszerzenie-unii-europejskiej
•	 15	lat	Polski	w Unii	Europejskiej.	Raport,	Anna	Radwan-Rohrenschef	(red.),	

Instytut	In.Europa,	Warszawa	2019
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Quiz „Polska w Unii Europejskiej”

1.	W którym	rozszerzeniu	Polska	przystąpiła	do	Unii	Europejskiej?
a)	pierwszym	
b)	piątym	
c)	szóstym	
d)	siódmym

2.	Z którym	z państw	Polska	nie	przystąpiła	do	Unii	Europejskiej	w 2004	r.?
a)	Cyprem	 	
b)	Słowacją	
c)	Rumunią	
d)	Maltą	
e)	Węgrami

3.	W którym	mieście	Polska	podpisała	traktat	akcesyjny	w 2003	r.?
a)	Lizbonie
b)	Brukseli
c)	Maastricht	
d)	Londynie	
e)	Atenach

4.	Jaka	jest	różnica	pomiędzy	środkami,	które	Polska	otrzymała	a wpłaciła	do	budżetu?
a)	0	mld	euro
b)	ok.	107	mld	euro	
c)	ok.	52	mld	euro

5.	Do	którego	państwa	członkowskiego	wyemigrowało	po	przystąpieniu	do	Unii	Europejskiej	
najwięcej	Polaków?
a)	Wielkiej	Brytanii	
b)	Niemiec	
c)	Szwecji	
d)	Włoch

6.	W którym	roku	Komisja	Europejska	zarekomendowała	uruchomienie	negocjacji	z Polską?
a)	1988	r.		 	
b)	1997	r.			
c)	2004	r.		 	
d)	2013	r.

7.	Które	państwo	otrzymało	najwięcej	środków	z Unii	Europejskiej?
a)	Węgry	
b)	Malta	
c)	Czechy	
d)	Polska	
e)	Estonia

Quiz „Polska w Unii Europejskiej”

1.	W którym	rozszerzeniu	Polska	przystąpiła	do	Unii	Europejskiej?
a)	pierwszym	
b)	piątym	
c)	szóstym	
d)	siódmym

2.	Z którym	z państw	Polska	nie	przystąpiła	do	Unii	Europejskiej	w 2004	r.?
a)	Cyprem	 	
b)	Słowacją	
c)	Rumunią	
d)	Maltą	
e)	Węgrami

3.	W którym	mieście	Polska	podpisała	traktat	akcesyjny	w 2003	r.?
a)	Lizbonie
b)	Brukseli
c)	Maastricht	
d)	Londynie	
e)	Atenach

4.	Jaka	jest	różnica	pomiędzy	środkami,	które	Polska	otrzymała	a wpłaciła	do	budżetu?
a)	0	mld	euro
b)	ok.	107	mld	euro	
c)	ok.	52	mld	euro

5.	Do	którego	państwa	członkowskiego	wyemigrowało	po	przystąpieniu	do	Unii	Europejskiej	
najwięcej	Polaków?
a)	Wielkiej	Brytanii	
b)	Niemiec	
c)	Szwecji	
d)	Włoch

6.	W którym	roku	Komisja	Europejska	zarekomendowała	uruchomienie	negocjacji	z Polską?
a)	1988	r.		 	
b)	1997	r.			
c)	2004	r.		 	
d)	2013	r.

7.	Które	państwo	otrzymało	najwięcej	środków	z Unii	Europejskiej?
a)	Węgry	
b)	Malta	
c)	Czechy	
d)	Polska	
e)	Estonia

Załącznik nr 1 | QUIZ – WERSJA DLA UCZNIÓW
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Załącznik nr 2 | QUIZ – WERSJA DLA NAUCZYCIELI

Quiz „Polska w Unii Europejskiej”

1.	W którym	rozszerzeniu	Polska	przystąpiła	do	Unii	Europejskiej?
a)	pierwszym	
b) piątym 
c)	szóstym	
d)	siódmym

2.	Z którym	z państw	Polska	nie	przystąpiła	do	Unii	Europejskiej	w 2004	r.?
a)	Cyprem	 	
b)	Słowacją	
c) Rumunią 
d)	Maltą	
e)	Węgrami

3.	W którym	mieście	Polska	podpisała	traktat	akcesyjny	w 2003	r.?
a)	Lizbonie
b)	Brukseli
c)	Maastricht	
d)	Londynie	
e) Atenach

4.	Jaka	jest	różnica	pomiędzy	środkami,	które	Polska	otrzymała	a wpłaciła	do	budżetu?
a)	0	mld	euro
b) ok. 107 mld euro 
c)	ok.	52	mld	euro

5.	Do	którego	państwa	członkowskiego	wyemigrowało	po	przystąpieniu	do	Unii	Europejskiej	
najwięcej	Polaków?
a) Wielkiej Brytanii 
b)	Niemiec	
c)	Szwecji	
d)	Włoch

6.	W którym	roku	Komisja	Europejska	zarekomendowała	uruchomienie	negocjacji	z Polską?
a)	1988	r.		 	
b) 1997 r.   
c)	2004	r.		 	
d)	2013	r.

7.	Które	państwo	otrzymało	najwięcej	środków	z Unii	Europejskiej?
a)	Węgry	
b)	Malta	
c)	Czechy	
d) Polska 
e)	Estonia
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TEMAT:

Wpływ integracji 
europejskiej na 
polską gospodarkę
RODZAJ	SPOTKANIA:	
warsztaty

AUTOR/AUTORKA:	
Ewa Nowak-Koprowicz, 
e-mail: 
europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl     

GRUPA	ODBIORCÓW:	
młodzież ze szkół średnich 
oraz osoby dorosłe

CZAS	REALIZACJI:	
45 – 60 minut

METODY	PRACY:	
elementy wykładu, prezentacja, pogadanka, 
dyskusja, praca w grupach, praca indywidu-
alna.

FORMY	PRACY:	
praca indywidualna, praca w grupach z  
wykorzystaniem nauczania przez współpra-
cę, prezentacja uzyskanych umiejętności, 
analiza przypadku

ŚRODKI	DYDAKTYCZNE:	
projektor multimedialny, ekran, rzutnik, 
arkusze papieru, długopisy

CEL	OGÓLNY:	
Uświadomienie uczestnikom warsztatów: • 
znaczenia członkostwa w Unii Europejskiej 
dla modernizacji polskiej gospodarki.

CELE	SZCZEGÓŁOWE		
Po realizacji warsztatów uczestnicy powin-
ni: • rozumieć mechanizm „europejskiej 
maszyny konwergencji”; • rozumieć jaką 
rolę proces integracji europejskiej odegrał 
w łagodzeniu wysiłku transformacji w Pol-
sce; • rozumieć zjawisko międzynarodowych 
łańcuchów dostaw (wartości dodanej) oraz 
wskazać przykłady awansu Polski w tych 
łańcuchach. 

W  wyniku kształcenia uczestnicy warsz-
tatów nabywają/doskonalą umiejętności: • 
zabierania głosu w dyskusji; • prezentowania 
swojego stanowiska; • umiejętności rozma-
wiania na tematy budzące kontrowersje przy 
używaniu wyłącznie racjonalnych argumen-
tów; • współpracy w grupie.

Etap 1. Czas: 5-10 min.
1. Prowadzący/prowadząca	 przedstawia	 się	 grupie.	 Zapoznaje	 uczestników/uczestniczki	

z celami	zajęć.	Ustala	z grupą	zasady	obowiązujące	na	zajęciach.	
2. Prowadzący/prowadząca	 w  ramach	 „rozgrzewki”	 proponuje	 uczestnikom/uczestnicz-

kom	ułożenie	z rozsypanki	(załącznik	nr	2)	trzech	przykładów	dotyczących	impulsu	jaki	
otrzymały	polskie	fi	rmy	po	przystąpieniu	do	UE.	Zadanie	wykonywane	jest	w zespołach	
kilkuosobowych.	Efekt	końcowy	omawiany	jest	z wykorzystaniem	prezentacji	(załącznik	
nr	1).

Etap 2. Czas: 30-40 min.
3. Prowadzący/prowadząca	pyta	uczestników/uczestniczki	o wydarzenie	związane	z datą	

16	grudnia	1991	roku,	a następnie	wyjaśnia	znaczenie	podpisania	umowy	stowarzysze-
niowej	z UE	w kontekście	podniesienia	wiarygodności	Polski	w oczach	inwestorów	i po-
zytywnego	wpływu	na	wzrost	gospodarczy.

4. Prowadzący/prowadząca	 wyjaśnia	 mechanizm	 „europejskiej	 maszyny	 konwergencji”,	
w tym	odpowiada	na	pytanie:	Dlaczego	i jak	działa	europejska	maszyna	konwergencji?	
Wskazuje	na	trzy	mechanizmy,	które	wyjaśnia.	Omawiając	w tym	kontekście	znaczenie	
czterech	 swobód	 rynku	 europejskiego	 –	 jeżeli	 istnieje	możliwość	 czasowa	 –	 prowa-
dzący/prowadząca	proponuje	uczestnikom/uczestniczkom	 rozwiązanie	 ćwiczenia	dot.	
znaczenia	„swobodnego	przepływu”	w praktyce	(załącznik	nr	3).	

5. Prowadzący/prowadząca	 prezentuje	 jaką	 rolę	 proces	 integracji	 europejskiej	 odegrał	
w łagodzeniu	wysiłku	transformacji	systemowej	w Polsce.	Podczas	omawiania	roli	bez-
pośredniej	pomocy	w postaci	funduszy	europejskich	w dokonaniu	skoku	rozwojowego	
w polskiej	infrastrukturze	prowadzący/prowadząca	zaprasza	uczestników	do	rozwiąza-
nia	 trzech	 zagadek.	 Zagadki	 dotyczą	 przykładów	 zwiększenia	 innowacyjności	 polskiej	
gospodarki	za	przyczyną	funduszy	europejskich	(załącznik	nr	1).	

6. Prowadzący/prowadząca	 wprowadza	 uczestników/uczestniczki	 w  tematykę	 zjawiska	
międzynarodowych	 łańcuchów	 dostaw	 (wartości	 dodanej)	 w  kontekście	 włączenia,	
a następnie	awansu	Polski	w tych	 łańcuchach.	Odwołując	się	do	obserwacji	polskie-
go	 rynku	 przez	 uczestników/uczestniczki	 prowadzący/prowadząca	 omawia	 przykłady	
eksportowych	sukcesów	producentów	w Polski	(sektory:	stolarki	okiennej	i drzwiowej;	
meblarski;	rolno-spożywczy).

Etap 3. Czas: 10 minut
7. Prowadzący/prowadząca	 podsumowuje	 omówioną	 tematykę.	 Prezentuje	 przykłady	

czterech	wyzwań	przed	jakimi	stoi	obecnie	polska	gospodarka.	Zachęca	uczestników/
uczestniczki	do	poszukania	dalszych	informacji	i rozwinięcia	pytań	w formie	eseju	jako	
zadanie	domowe.	Prowadzący/prowadząca	informuje	o możliwości	dalszego	zgłębiania	
wiedzy	w obszarze	wpływu	integracji	europejskiej	na	polską	gospodarkę	za	pośrednic-
twem	kontaktu	z lokalnym	Punktem	Informacji	Europejskiej	Europe	Direct	–	Rzeszów	
(podaje	namiary	kontaktowe)	i żegna	się	z uczestnikami.
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Wykaz załączników: 
•	 Załącznik	1,	Prezentacja	multimedialna
•	 Załącznik	2,	Rozsypanka	–	3	przykłady	impulsu	dla	polskich	fi	rm
•	 Załącznik	3,	Zadanie	13.	Co	„swobodny	przepływ”	oznacza	w praktyce?,	UE&Ja,	Komisja	

Europejska,	Dyrekcja	Generalna	ds.	Komunikacji	Społecznej

Materiały:
•	 Unia	czy	ją	znamy,	Fundacja	im.	Batorego,	Warszawa	2019
•	 15	lat	Polski	w Unii	Europejskiej.	Raport,	Anna	Radwan-Rohrenschef	(red.),	Instytut	

In.Europa,	Warszawa	2019	
•	 UE&Ja,	Komisja	Europejska,	Luksemburg:	Urząd	Publikacji	Unii	Europejskiej,	2017	

Zadanie	13.	Co	„swobodny	przepływ”	oznacza	w praktyce?,	UE&Ja,	Komisja	Europejska,	
Dyrekcja	Generalna	ds.	Komunikacji	Społecznej.	Interaktywna	wersja	publikacji	z linkami	do	
materiałów	w internecie	dostępna	w formacie	PDF	i HTML	pod	adresem:
http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/
http://europa.eu/teachers-corner/home_pl

Załącznik nr 2 | ROZSYPANKA – 3 PRZYKŁADY IMPULSU DLA POLSKICH FIRM

Załącznik nr 3 | ZADANIE 13. CO „SWOBODNY PRZEPŁYW” OZNACZA W PRAKTYCE?, 
UE&JA, KOMISJA EUROPEJSKA, DYREKCJA GENERALNA DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Rozwiązanie:
I przykład: a) i e); II przykład: f) i c); III przykład: d) i b)

a)	W chwili	wejścia	do	Unii	Europejskiej	(2004	rok)	
wydatki	na	badania	i rozwój	w Polsce	wynosiły	
0,55	proc.	produktu	krajowego	brutto.

b)	Równocześnie	reinwestują	swoje	dochody	
m.in.	w modernizację	należących	do	nich	fi	rm.	
W 2017	roku	–	36	mld	złotych.

c)	Od	2004	do	2015	roku	zostało	przeszkolonych	
1,1	mln	pracowników,	a ponad	36	tys.	uczniów	szkół	
zawodowych	odbyło	staże	fi	nansowane	przez	UE.

d)	Inwestorzy	zagraniczni	osiągają	w Polsce	zyski	
i dywidendy.	W 2017	roku	sięgały	one	30,8	mld	zło-
tych.

e)	Obecnie	osiągnęły	poziom	niemal	dwukrotnie	
wyższy,	bo	1	proc.	PKB

f)	Fundusze	unijne	idą	nie	tylko	na	„twardą”	infra-
strukturę,	ale	również	na	zwiększenie	kwalifi	kacji	
polskich pracowników.
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TEMAT:

Prawo 
Unii Europejskiej 
w Polsce
RODZAJ	SPOTKANIA:	
warsztaty

AUTOR/AUTORKA:	
Sylwia K. Mazur, 
e-mail: 
europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl      

GRUPA	ODBIORCÓW:	
młodzież ze szkół średnich 
oraz osoby dorosłe

CZAS	REALIZACJI:	
45 – 60 minut

METODY	PRACY:	
elementy wykładu, prezentacja, pogadanka, 
dyskusja, praca w grupach, praca indywidu-
alna.

FORMY	PRACY:	
praca indywidualna, praca w grupach z  
wykorzystaniem nauczania przez współpra-
cę, prezentacja uzyskanych umiejętności, 
analiza przypadku

ŚRODKI	DYDAKTYCZNE:	
projektor multimedialny, ekran, rzutnik, 
arkusze papieru, długopisy

CEL	OGÓLNY:	
Uświadomienie uczestnikom warsztatów: 
• roli prawa unijnego i jego wpływu na życie 
obywateli państw członkowskich.

CELE	SZCZEGÓŁOWE		
Po realizacji warsztatów uczestnicy powinni: 
• kryteria kopenhaskie determinujące zdol-
ność przystąpienia państwa do UE; 
• wskazać czym jest dorobek prawny UE 
i jakie są zobowiązania państwa kandydują-
cego/członkowskiego względem acquis; 
• znać zasady funkcjonowania prawa 
unijnego; • omówić źródła prawa unijnego 
z uwzględnieniem podziału na prawo pier-
wotne oraz wtórne; • wskazać na kompe-
tencje UE i państw członkowskich. 

W  wyniku kształcenia uczestnicy warszta-
tów nabywają/doskonalą umiejętności: 
• zabierania głosu w dyskusji; • prezento-
wania swojego stanowiska; • umiejętności 
rozmawiania na tematy budzące kontrower-
sje przy używaniu wyłącznie racjonalnych 
argumentów; • współpracy w grupie.

Etap 1. Czas: 10 min.
1. Prowadzący/prowadząca	 przedstawia	 się	 grupie.	 Zapoznaje	 uczestników/uczestniczki	

z celami	zajęć.	Ustala	z grupą	zasady	obowiązujące	na	zajęciach.	
2. Prowadzący/prowadząca	 prezentuje	 grupie	 kryteria	 kopenhaskie	 (polityczne,	 ekono-

miczne	 oraz	 prawne),	 omawiając	 ich	 znaczenie	 w  procesie	 akcesyjnym.	 Szczególne	
uwagę	poświęca	kryterium	prawnemu.

3. Prowadzący/prowadząca	 tłumaczy	 uczestnikom/uczestniczkom	 czym	 jest	 dorobek	
prawny	UE,	co	obejmuje	oraz	jakie	obowiązki	mają	względem	niego	państwa	kandydu-
jące	oraz	członkowskie.

Etap 2. Czas: 15 min.
4. Prowadzący/prowadząca	 prezentuje	 uczestnikom/uczestniczkom	 zasady	 związane	 ze	

stosowaniem	prawa	unijnego	i pyta	czy	któraś	z zasad	jest	im	znajoma.
5. Prowadzący/prowadząca	 rozdaje	 uczestnikom/uczestniczkom	 quiz,	 w  którym	muszą	

przypisać	defi	nicję	do	poszczególnych	zasad.	Prowadzący/prowadząca	wyjaśnia	uczest-
nikom/uczestniczkom,	że	w pierwszej	fazie	powinni	wykonać	zadanie	pojedynczo.	Póź-
niej	mogą	porównać	swoje	odpowiedzi	z odpowiedziami	osób	siedzących	obok.

6. Prowadzący/prowadząca	prezentuje	poprawne	rozwiązania,	omawiając	kolejne	zasady,	
ze	 szczególnym	 zwróceniem	 uwagi	 na	 zasadę	 pierwszeństwa	 obowiązywania	 prawa	
unijnego.

Etap 3. Czas: 7 minut
7. Prowadzący/prowadząca	prezentuje	uczestnikom	podział	źródeł	prawa	Unii	Europejskiej	

na	źródła	pierwotne	oraz	wtórne,	omawiając	ich	elementy.
8. Prowadzący/prowadząca	prezentuje	uczniom	różne	źródła	prawa	(slajd	9),	które	uczest-

nicy	muszą	uporządkować	zgodnie	z hierarchią	źródeł	prawa	UE	(1.	Traktat	o funkcjono-
waniu	UE;	2.	Rozporządzenie;	3.	Dyrektywa;	4.	Decyzja,	zalecenie,	opinia).

Etap 4. Czas: 10 minut
9. Prowadzący/prowadząca	wyjaśnia	uczestnikom	jak	dzielą	się	kompetencje	w Unii	Euro-

pejskiej,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	kompetencji	wyłącznych.

Etap 5. Czas: 3 minuty
10. Prowadzący/prowadząca	podsumowuje	zajęcia.	Przeznacza	czas	na	pytania	i żegna	się	

z uczestnikami.
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Wykaz załączników: 
•	 Załącznik	1:	Zadanie	1	–	zasady	prawa	unijnego

Materiały
•	 Komisja	Europejska,	ABC	Prawa	Unii	Europejskiej	,	Klaus-Dieter	Borchardt	(red.),	http://

publications.europa.eu/resource/cellar/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1.0011.01/
DOC_1

•	 Parlament	Europejski,	Źródła	i zakres	prawa	Unii	Europejskiej,	http://www.europarl.
europa.eu/factsheets/pl/sheet/6/zrodla-i-zakres-prawa-unii-europejskiej	

•	 Podział	kompetencji	w Unii	Europejskiej,	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020

•	 15	lat	Polski	w Unii	Europejskiej.	Raport,	Anna	Radwan-Rohrenschef	(red.),	Instytut	
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Załącznik nr 1 | ZASADY PRAWA UNIJNEGO

Polecenie:	Przyporządkuj	opis	do	właściwej	zasady	prawa	unijnego.

A. Stanowi,	 iż	 prawo	wspólnotowe	 jest	w  całości	
i  jednakowo	 stosowane	 w  każdym	 z  państw	
członkowskich.

B.	 Państwa	 członkowskie	 podejmują	 	 	 wszelkie			
środki	 	 	ogólne	 	 	oraz	 	 	szczególne	 	 	właściwe			
dla	 	 zapewnienia	wykonania	 zobowiązań	wyni-
kających	 z  Traktatów	 lub	 aktów	 instytucji	 Unii	
oraz	ułatwiają	wypełnianie	przez	Unię	jej	zadań	
i powstrzymują	się	od	podejmowania	wszelkich	
środków,	 które	mogłyby	 zagrażać	 urzeczywist-
nianiu	celów	Unii.

C. Stanowi,	 instytucje	 wspólnotowe	 mogą	 podej-
mować	tylko	takie	działania,	które	są	konieczne	
do	osiągnięcia	celów	zawartych	w Traktacie

D. Prawo	 unijne	 ma	 rangę	 wyższą	 niż	 konstytu-
cja	krajowa,	co	wynika	z zasady	pierwszeństwa	
prawa	unijnego	przed	prawem	krajowym	prze-
sądzonej	w orzecznictwie	Trybunału	Sprawiedli-
wości	w  Luksemburgu.	 Co	 pozostałoby	 z  unij-
nego	 porządku	 prawnego,	 jeśli	 miałby	 zostać	
podporządkowany	prawu	krajowemu?

E.	 Na	szczeblu	wspólnotowym	powinny	być	podej-
mowane	tylko	te	działania,	których	przeniesienie	
na	 wyższy	 szczebel	 oznacza	 większą	 skutecz-
ność	i efektywność	niż	w przypadku,	gdyby	pro-
wadzenie	 stosownych	 akcji	 pozostawić	 w  wy-
łącznej	 kompetencji	 rządów	 poszczególnych	
państw	członkowskich.

F. Stanowi,	iż	instytucje	Unii	Europejskiej	postępu-
ją	w ramach	obowiązków	i uprawnień	nadanych	
im	przez	Traktat	ustanawiający	Wspólnotę	Euro-
pejską	(TWE),	każdy	ze	wspólnotowych	organów	
administracji	 podejmuje	 działania	 wyłącznie	
w ramach	swoich	kompetencji.

G. Oznacza,	że	przyznaje	ono	prawa	w sposób	bez-
pośredni	i tak	samo	nakłada	obowiązki	nie	tylko	
na	instytucje	unijne	i państwa	członkowskie,	ale	
także	na	obywateli	Unii.

1. Pierwszeństwa wobec porządków 
prawnych państw należących do UE

2. Bezpośredniego stosowania 
i skuteczności

3. Jednolitości

4. Solidarności

5. Proporcjonalności

6. Subsydiarności

7. Równowagi kompetencyjnej

Zasada Opis
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