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Drodzy Czytelnicy!
Ksi¹¿ka, któr¹ oddajemy w Pañstwa rêce, jest jednym z efektów dzia³añ
Programu Agro-Info, realizowanego od jesieni 2001 roku przez Fundusz Wspó³pracy na zlecenie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. Celem Programu
jest budowanie systemu dostarczaj¹cego rolnikom i spo³ecznociom
wiejskim informacji umo¿liwiaj¹cych sprawne funkcjonowanie po
akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Dzia³ania Programu adresowane s¹ przede wszystkim do rolników, doradców, samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na obszarach wiejskich, ale tak¿e do nauczycieli i m³odzie¿y szkó³ rolniczych. W okresie od
sierpnia 2002 do wrzenia 2003 roku na piêciu szkoleniach z serii Europa
w ³awce szkolnej przeszkolilimy ponad 200 nauczycieli szkó³ rolniczych z ca³ej Polski. Zajêcia by³y prowadzone przez dowiadczonych wyk³adowców  specjalistów do spraw europejskich oraz metodyków, wywodz¹cych siê g³ównie
z poznañskiego rodowiska akademickiego. Oprócz mo¿liwoci wydelegowania
nauczycieli na szkolenie, szko³y rolnicze mog³y zg³aszaæ swoje projekty na konkurs grantów, w którym najciekawsze pomys³y uzyska³y dofinansowanie ze rodków Programu Agro-Info.
W ramach programu szkoleniowego Europa w ³awce szkolnej wypracowany zosta³ zasób informacji i pomys³ów przydatnych do prowadzenia szkolnych klubów europejskich oraz do realizacji miêdzyprzedmiotowej cie¿ki Edukacja europejska, dostosowanych szczególnie do specyfiki szkó³ o profilu rolniczym, ale mo¿liwych do wykorzystania tak¿e w innych szko³ach funkcjonuj¹cych na obszarach wiejskich. Celem niniejszej ksi¹¿ki jest dostarczenie nauczycielom praktycznych narzêdzi, zw³aszcza w zakresie scenariuszy lekcji oraz metodyki projektu, która pozwala realizowaæ w szkole ró¿norodne inicjatywy proeuropejskie.
Liczymy na to, ¿e nasza publikacja pomo¿e rodowisku nauczycielskiemu
odpowiadaæ na pytania zwi¹zane z niedawnym przyst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej oraz inicjowaæ i animowaæ dzia³ania pomagaj¹ce spo³ecznociom
lokalnym lepiej funkcjonowaæ w warunkach akcesji.
Urszula Budzich-Szuka³a
Dyrektor Biura Programów Wiejskich
Fundusz Wspó³pracy
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Czes³aw Mojsiewicz

Wprowadzenie
Edukacja w procesie integracji europejskiej
Sprawy i problemy edukacji europejskiej w procesie integracji europejskiej s¹ z³o¿one,
trudne i d³ugofalowe. Nie mo¿na ich jednak pomijaæ czy nie doceniaæ jako mniej wa¿nych.
Rozwi¹zywanie problemów politycznych, gospodarczych, militarnych, kulturalnych jest
dokonywane przez ludzi i dla ludzi. Ich postawa, wiadomoæ i zachowanie zadecyduj¹
o tym, czy bêdzie postêpowa³ proces integracji Europy, jaki bêdzie mia³ kszta³t, jakie tempo
i jakie da wyniki. St¹d wielka rola edukacji europejskiej i europejskiego wymiaru edukacji we
wszystkich typach szkó³1.

1. wiat, w którym ¿yjemy
Jest truizmem stwierdzenie, ¿e wiat, w którym ¿yjemy, szybko siê zmienia, a tempo
zmian po 1989 roku uleg³o przyspieszeniu. Jedne zmiany ju¿ dokona³y siê. Inne  te
o d³u¿szym czasowym wymiarze  s¹ w toku, a jeszcze innych nie da siê dzi przewidzieæ.
Jak pisa³ Edgar Morin, wybitny socjolog francuski  Dzia³aæ wród niepewnoci i niespodzianek to los ludzkiej myli i poczynañ (...) podejmuj¹c jakie dzia³anie, pocz¹tkowo mo¿emy je kontrolowaæ, ale potem wymyka siê ono naszej woli, wkraczaj¹c w grê interakcji oraz
retroakcji w³aciwych rodowisku w jakim dochodzi do owego dzia³ania2.
Mamy obecnie do czynienia z d³ug¹ faz¹ przystosowywania siê wiata, poszczególnych pañstw i obywateli do sytuacji, jaka powsta³a po likwidacji dwóch wielkich, przeciwstawnych sobie obozów na czele z USA i ZSRR. Nastêpstwa powstaj¹cego nowego uk³adu
si³ s¹ nadal trudne do przewidzenia i s¹ w fazie przemyleñ, zmian, dyskusji, tak wewn¹trz
poszczególnych pañstw, jak i w ³onie licznych gremiów miêdzynarodowych, w tym w Unii
Europejskiej.
Obok zmian w sferze polityki, gospodarki mamy do czynienia ze zmianami
w uk³adzie militarnym w wiecie, w sferze nauki i techniki. To powoduje, ¿e wystêpuje
w tym zakresie wrêcz lawina propozycji, pogl¹dów i teorii. W skali wiata mo¿na mówiæ
o pe³nym pluralizmie idei i pogl¹dów. Zrodzi³o to deficyt orientacji wspó³czesnego cz³owieka we wszechogarniaj¹cym w morzu idei. Z regu³y powo³uj¹ siê one na humanizm
i dobro cz³owieka. St¹d zagubienie ludzi, a jednoczenie pragnienie posiadania jednolitego
obrazu wiata i tego, co w nim zachodzi. Ma to miejsce w obliczu narastania globalnych
1

2

Por. E. Repsch, Edukacja europejska, Wroc³aw 2000, s. 6; M. Sielatycki, Europejski wymiar nauczania w polskich
szko³ach, (w:) S. Bednarek (red.), Edukacja europejska w zreformowanej szkole, Wroc³aw 2000, s. 2528.
E. Morin, Le Monde z 26 XI 1991 r., cyt. za Forum nr 51/52 z 2229 XII 1991 r.; E. Morin, Introduction à la
pensée complexe, Paris 1990.
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problemów zagra¿aj¹cych cz³owiekowi. Ralf Dahrendorf zauwa¿y³: Faktem jest natomiast,
¿e problem ponownego zdefiniowania polityki postêpowej przybiera kosmiczne rozmiary.
A idea ¿ycia w spo³eczeñstwie otwartym, wolnym od wszelkich ideologii zaczyna w koñcu
torowaæ sobie drogê w europejskiej kulturze (...). Na horyzoncie rysuje siê niebezpieczeñstwo nowych fundamentalizmów, a tymczasem wyrastaj¹ nacjonalizmy3.
W otoczeniu cz³owieka, szczególnie w Europie, Ameryce i Japonii obserwujemy dalszy szybki rozwój wspó³czesnej techniki, który prowadzi do kurczenia siê wiata i jego pog³êbionej integracji. Za spraw¹ wspó³czesnej techniki wiat siê faktycznie integruje. Szeroka
wspólnota ludzka staje siê faktem i cywilizacyjn¹ koniecznoci¹. Zilustrujê to stwierdzenie
tylko jednym przyk³adem, dotycz¹cym wspó³czesnych rodków komunikacji. Wspó³czesny
satelitarny system telekomunikacyjny opasa³ ca³y ziemski glob. Jakie sensacyjne wydarzenie (np. strzelenie gola w czasie mistrzostw wiata) schwytane na gor¹co przez kamerê
telewizyjn¹ mo¿e wywo³aæ jednoczesn¹ reakcjê 2 miliardów ludzi! Ta synchronizacja ludzkich reakcji na tak¹ skalê mo¿e byæ i ju¿ jest na ró¿ne sposoby instrumentalizowana. Chcê
jednak zwróciæ uwagê na jeden, szczególnie wa¿y aspekt tego procesu globalizacji procesu
informacyjnego. Chodzi mi o wyrównywanie siê ludzkich aspiracji. Skutkiem globalizacji
informacji wyrównuj¹ siê aspiracje wszystkich ludów wiata. Na jakim poziomie siê one
harmonizuj¹? Dolnym, urednionym, czy najwy¿szym? Aspiracje ludzi wyrównuj¹ siê na
poziomie najwy¿szym! Intensyfikuje siê wiêc i urealnia wspólnota gatunkowa ludzi jako
konieczny efekt rozwoju techniczno-cywilizacyjnego. Ten integracyjny kierunek rozwoju ludzkiego na ziemi zdaje siê byæ zgodny z odwiecznymi marzeniami moralizatorów. Wspólnota
gatunkowa ludzi bowiem od dawna zdawa³a siê byæ najwy¿sz¹ (a w ka¿dym razie  jedn¹
z najwy¿szych) wartoci¹4 . Dramat polega na tym, ¿e wyrównuj¹cym siê aspiracjom nie
towarzyszy wyrównywanie siê szans ich spe³nienia. Zachodzi nawet obawa, ¿e jest odwrotnie: ¿e aspiracje siê wyrównuj¹, za szanse siê ró¿nicuj¹. Mo¿na to w ca³ej pe³ni obserwowaæ na linii pañstw Pó³noc  Po³udnie, ale równie¿ w krajach Europy Po³udniowo-Wschodniej buduj¹cych obecnie systemy i ustroje demokratyczne. Na tych liniach wystêpuj¹ najwiêksze zagro¿enia destabilizowania z trudem kszta³tuj¹cego siê nowego porz¹dku miêdzynarodowego.
W³anie w Europie dojrzewa wiadomoæ ³¹czenia wysi³ków w celu wyrównywania
poziomów rozwoju ca³ej Europy. Wydarzenia w Jugos³awii w ca³ej pe³ni wykaza³y do czego
prowadz¹ dwa ró¿ne poziomy rozwoju Europy Zachodniej i Wschodniej i dlaczego d¹¿enie
do jednoci Europy jest tak wa¿ne. Zdawa³o siê, ¿e po drugiej wojnie wiatowej wojen
w Europie ju¿ nie bêdzie. Jugos³awia by³a przyk³adem, ¿e jeszcze ten okres nie nast¹pi³, ¿e
gin¹ ludzie, niszczy siê dorobek materialny i setki tysiêcy ludzi tu³aj¹ siê jako uchodcy.
To wszystko rzutuje na samopoczucie obywateli, ich przysz³oæ, na kszta³t ró¿nych
instytucji, w tym systemów edukacyjnych. Jak przygotowaæ obywateli do ¿ycia, do szybko
zmieniaj¹cych siê warunków we wspó³czesnym wiecie. Jest to powszechnie zadawane
pytanie i zadanie, nad którym g³owi¹ siê ró¿ne gremia narodowe i miêdzynarodowe, w tym
unijne.

3

4

R. Dahrendorf, L Espresso z 22 III 1992 r., cyt. za Forum nr 15 z 1012. IV 1992 r; R. Dahrendorf, A Third
Europe?, Third Jean Monnet Lecture, Florence 1979.
Z. Cackowski, Universitas populorum Europae (UPE). Materia³ powielony.
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2. Cele wspó³czesnej edukacji
Mamy do czynienia z nieustann¹ dyskusj¹ i sporami o cele edukacji szkolnej. W procesach edukacyjnych cele pe³ni¹ wielk¹ rolê. Celom przyznaje siê du¿e znaczenie w edukacji
szkolnej. Juliusz Seneka Junior stwierdza³, ¿e Je¿eli nie wiesz, do jakiego portu masz dop³yn¹æ, to nie licz, ¿e wiatry ci bêd¹ sprzyjaæ.
Intuicyjnie, bez wdawania siê w fachowe dyskusje i kontrowersje mo¿na stwierdziæ, ¿e
edukacja ma przygotowaæ m³odego cz³owieka do ¿ycia, tak by by³o mu ³atwiej, przy pomocy
rodziny realizowaæ swoje cele zgodnie z wyznawanymi wartociami. Cele kszta³cenia maj¹
s³u¿yæ podniesieniu jakoci ¿ycia cz³owieka, wprowadzaniu cz³owieka w ¿ycie wartociowe.
Fundamenty wiedzy daje szko³a, tak by absolwent móg³ nad tymi fundamentami budowaæ
wy¿sze piêtra. Od wielu czynników i uwarunkowañ zale¿y, czy i jak to uczyni.
Zauwa¿my, ¿e polska owiata musi byæ stopniowo dostosowywana do potrzeb i zadañ, jakie wynikaj¹ z przystosowania Polski do UE. Jeszcze w 1903 roku pisa³ Roman
Dmowski  Naród nie wtedy na brak si³ cierpi, gdy szybko rozszerza pole swej dzia³alnoci,
ale gdy dziêki zacienieniu tego pola zanika w nim atmosfera czynu5. Dzi szczególnie jest
potrzebna atmosfera czynu i nowoczesne kszta³cenie Polaków. Inaczej bêdzie tak, jak
stwierdzi³ Kanadyjski Instytut Prognoz Miêdzynarodowych, ¿e jedynym znacz¹cym eksportem Polski na pocz¹tku XXI wieku bêdzie tania, niewykwalifikowana si³a robocza.
Jest wiele zadañ w dziedzinie edukacji politycznej i europejskiej, nie tylko w Polsce
zreszt¹. Gdy rozum pi, rodz¹ siê upiory  jak s³usznie pisano. A upiorów nie brak. Ile¿
jest nietolerancji przeciwko ludziom inaczej myl¹cym, innej narodowoci, wiary, koloru
skóry czy obyczajów. W pañstwach posttotalitarnych wystêpuj¹ takie schorzenia, jak: populizm, ksenofobia, spiskowa wizja wiata, pokusa religijnego fundamentalizmu i têsknota za
autorytarn¹ w³adz¹ silnej rêki. Jak pisa³ Adam Michnik: komunizm by³ genialn¹ ideologi¹:
potrafi³ udzielaæ kilku prostych odpowiedzi na wszystkie z³o¿one pytania naszego czasu.
Odrzucilimy komunizm, ale pozosta³a w nas wszystkich, pokusa znajdowania prostych
objanieñ dla spraw najbardziej skomplikowanych6. W warunkach budowy demokracji
w Polsce wystêpuje odwo³ywanie siê do przesz³oci, nie zawsze chlubnej, ale i tej, któr¹
charakteryzowa³y: retoryka nacjonalistyczna pe³na frazesów o ¿ydokomunie, o obcych
narodów mniejszociach, elementy szowinizmu, demagogii. Budowa nowego spo³eczeñstwa demokratycznego jest spraw¹ d³ug¹ i trudn¹. Jej filarem jest edukacja. Szczególnie
edukacja dla demokracji. W tym sensie przydatne mog¹ byæ dowiadczenia innych pañstw,
np. Stanów Zjednoczonych. Civic education ma wartoci uniwersalne, ale mo¿e mieæ te¿
narodowe, w tym znaczeniu, ¿e ka¿dy kraj ma swoje zadania i problemy. ¯yjemy w Europie
i dalej w niej bêdziemy, ale w nowych ramach organizacyjnych i politycznych. Trzeba
bêdzie godziæ w³asne dziedzictwo kulturalne z europejskim uniwersalizmem. Wspó³czesny
wiat jest coraz bardziej globalny, coraz cilej powi¹zany ze sob¹ i st¹d izolacjonizm niezale¿nie od motywów  jest szkodliwy. M¹droæ polega na tym, by dobraæ takie treci edukacji
politycznej, by odpowiada³y one potrzebom Polski i jednocz¹cej siê Europy oraz interesom
obywateli.

5
6

R. Dmowski, Myli nowoczesnego Polaka, cyt. za: Wprost nr 14 z 5 IV 1990.
Patrz Gazeta Wyborcza  roczniki 19921999 r.
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3. Potrzeba integracji Europy
Przed wszystkimi obywatelami Europy stoi wci¹¿ pytanie: dlaczego integracja Europy
jest niezbêdna? Z ca³¹ ostroci¹ takie pytanie jest stawiane i w Polsce. Podaje siê szeæ
argumentów na rzecz kontynuowania procesu zjednoczenia Europy:
1. Scalenie jest potrzebne i konieczne, aby wykluczyæ raz na zawsze wojny miêdzy Europejczykami. Po tym wszystkim, co dzia³o siê na kontynencie i tym, co ewentualny
nastêpny konflikt przyniós³by Europie i wiatu, Europejczycy nie mog¹ sobie najzwyczajniej w wiecie pozwoliæ na igranie z ogniem.
2. Scalenie jest potrzebne i konieczne, aby wszyscy Europejczycy mogli osi¹gn¹æ mo¿liwie
wysoki standard ¿ycia. Przes³ank¹ pozwalaj¹c¹ na wykorzystanie zalet technicznych
i ekonomicznych ci¹gle jeszcze dokonuj¹cego siê podzia³u pracy jest stworzenie jednolitego rynku europejskiego, na którym mog³oby siê zaopatrywaæ nie piêæ, dziesiêæ, czy
szeædziesi¹t milionów ludzi, lecz kilkaset milionów, czyli wszyscy Europejczycy.
3. Scalenie jest potrzebne i konieczne, aby Europejczycy mogli wyzwoliæ siê spod dominacji obcych  z europejskiego punktu widzenia  potêg wiatowych. Jest rzecz¹ udowodnion¹, ¿e w warunkach, jakie zaistnia³y w Europie pod rz¹dami" mocarstw wiatowych ¿aden z narodów nie jest w pe³ni niezale¿ny. Tylko wszystkie narody europejskie razem wziête mog¹ pokusiæ siê o niezale¿noæ i suwerennoæ. Wszystkie inne
rozwi¹zania oznaczaj¹ zale¿noæ i w najlepszym przypadku bardziej lub mniej ograniczon¹ suwerennoæ. Listê tych niejako klasycznych" argumentów na rzecz koniecznego scalania narodów europejskich pragnê wyd³u¿yæ o dalsze trzy. Chodzi mi przy
tym w mniejszej mierze o przes³anki natury funkcjonalnej, ile raczej aksjologicznej,
które dla wielu osób s¹ nie mniej wa¿ne ni¿ te pierwsze.
4. Ochrona i promocja kulturowej wielkoci, dumy i bogactwa Europy.
Tylko zjednoczona Europa mo¿e byæ w stanie realizowaæ ten postulat ochrony i promocji dorobku kulturowego narodów europejskich, gdy¿ w przysz³ej scalonej Europie
¿yæ bêd¹ wy³¹cznie mniejszoci narodowe, z których ka¿da zainteresowana bêdzie
zachowaniem swej to¿samoci. Zainteresowanie wszystkich jest najlepsz¹ gwarancj¹
zachowania, utrwalania i rozszerzania kulturowej wielkoci.
5. Ogólnoeuropejskie zakotwiczenie i wzmocnienie federacyjno-demokratycznej formy
rz¹dów. System centralistyczny jako niepo¿¹dany i niemo¿liwy do realizacji, wyklucza³by siê sam przez siê. Z natury rzeczy centralne miejsce zajmowa³by korzystny dla
wszystkich narodów podzia³ kompetencji oparty na zasadzie federalizmu i subsydiów,
a wiêc w praktyce decentralizacji i wzajemnej pomocy.
6. Stabilizacja systemu miêdzynarodowego, wykluczaj¹ca niebezpieczeñstwa walk o hegemoniê. Tworzenie scalonej i zjednoczonej Europy przyczyni³oby siê do ograniczenia
potêgi i polaryzacji supermocarstw i prowadzi³oby do powstania uk³adu globalnej równowagi7.
Do tych has³owo sformu³owanych punktów wyjcia pragnê dodaæ kilka myli podnosz¹cych wagê i aktualnoæ problemu. Dzi oczywiste jest w³aciwie dla wszystkich, ¿e równie¿ wielkie narody, jak Hiszpanie czy Brytyjczycy, maj¹ce, jak wiadomo, wielk¹ tradycjê
7
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powi¹zan¹ w skali wrêcz wiatowej, nie mog¹ sobie pozwoliæ na nieobecnoæ w ogólnoeuropejskim procesie scaleniowym. Fakt ten stanowi jednoznaczn¹ wskazówkê, ¿e tym bardziej pozosta³e narody nie mog¹ sobie pozwoliæ na obranie innej drogi. Upieranie siê przy
suwerennoci nie le¿y ju¿ dzi w interesie ¿adnego narodu europejskiego  jeli oczywicie
ma on mo¿liwoæ samookrelenia siê co do wspó³cz³onkowstwa w zjednoczonej i demokratycznej Europie.

4. Podstawowe wartoci le¿¹ce u postaw edukacji w pañstwach
integruj¹cej siê Europy
a) Pogl¹dy Karla R. Poppera
Na temat sensu mówienia o wartociach panuj¹ bardzo ró¿norodne pogl¹dy. Jednym
z przyk³adów jest opinia prezentowana przez Karla R. Poppera: Cyniczna wizja g³osi, ¿e
w historii  jak i w ogóle zawsze panuj¹ jedynie ¿¹dze: pieniêdzy, z³ota, ropy naftowej,
w³adzy. Tak by³o, mówi cynik, i tak bêdzie zawsze: tak jest w despotyzmie, a i w demokracji
nie jest tak bardzo inaczej  tyle, ¿e w demokracji ob³uda jest jeszcze wiêksza (...) Równie¿
w spo³eczeñstwie jaskrawego nadmiaru g³ód, wypêdzenia, wojna i nêdza wci¹¿ jeszcze odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê, poniewa¿ ¿¹dza w³adzy, z³ota, ropy naftowej i brudne interesy przemys³u zbrojeniowego panuj¹ nad wiatem"8.
Jednak sam Karl R. Popper nie nale¿y do pesymistów. Deklaruje on: Jestem optymist¹, który nie wie nic o przysz³oci i który dlatego niczego nie przepowiada. Twierdzê, ¿e
musimy przeprowadziæ bardzo ostre ciêcie miêdzy teraniejszoci¹, któr¹ oceniæ mo¿emy
i powinnimy, oraz przysz³oci¹, która jest szeroko otwarta i na któr¹ mamy wp³yw. Dlatego
mamy moralny obowi¹zek postêpowania wobec przysz³oci ca³kiem inaczej ni¿ gdyby by³a
tylko przed³u¿eniem przesz³oci i teraniejszoci. Otwarta przysz³oæ zawiera nieodzowne,
a moralnie ca³kiem ró¿ne, mo¿liwoci. Dlatego nasza postawa nie mo¿e zale¿eæ od pytania
Co bêdzie?", lecz od pytania Jak post¹piæ? Co zrobiæ, aby w miarê mo¿noci wiat uczyniæ nieco lepszym ? I to równie¿ wtedy, gdy wiemy, ¿e nawet jeli uda siê nam co poprawiæ, to nastêpne generacje znów wszystko mog¹ popsuæ?"9.
Jednoczenie mocno podkrela: Nie jestem ¿adnym optymist¹ co do przysz³oci.
Gdy¿ przysz³oæ jest otwarta. Nie ma ¿adnego historycznego prawa przysz³oci. Nie wiemy,
co bêdzie jutro. S¹ miliardy mo¿liwoci, dobrych i z³ych, których nikt nie mo¿e przewidzieæ
(...). Przysz³oæ jest otwarta, a my jestemy odpowiedzialni za to, by uczyniæ co w naszej
mocy, aby ukszta³towaæ j¹ jeszcze lepsz¹ ni¿ jest teraniejszoæ"10.
I wreszcie K.R. Popper deklaruje: Wolnoæ polityczna  wolnoæ od despotyzmu 
jest najwa¿niejsz¹ z wszystkich politycznych wartoci. I musimy byæ zawsze gotowi walczyæ
o wolnoæ polityczn¹. Wolnoæ mo¿na zawsze utraciæ. Nigdy nie wolno nam opuszczaæ r¹k
w wiadomoci, ¿e wolnoæ jest zapewniona (...). Wolnoæ polityczna jest warunkiem osobi-

8
9
10

K.R. Popper, Dlaczego jestem optymist¹? Polityka nr 30 z 27 III 1991 r.
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stej odpowiedzialnoci: ka¿da próba dokonania kroku w kierunku lepszej przysz³oci musi
siê kierowaæ podstawow¹ wartoci¹ wolnoci"11.
Problem wartoci uzyskuje zatem kluczowe znaczenie dla edukacji europejskiej.
b) Problem wartoci uniwersalnych
Integracja Europy jest procesem d³ugookresowym. Oprócz rozwi¹zañ politycznych,
prawnych, ekonomicznych niezbêdne jest masowe poparcie obywateli pañstw bior¹cych
udzia³ lub zamierzaj¹cych braæ udzia³ w integrowaniu Europy. W tak wielkim, historycznym
procesie musz¹ istnieæ motywy, cele i interesy pañstw i narodów integruj¹cych siê. Musi
istnieæ zespó³ wartoæ wyznawanych w skali masowej, które s¹ wspólne ró¿nym narodom
i pañstwom. S¹ to takie wartoci, które s¹ wa¿niejsze ni¿ wystêpuj¹ce ró¿nice, podzia³y czy
sprzecznoci.
Wartoci, idee stanowi¹ punkt wyjcia, podstawê wszelkich d¹¿eñ ludzkich i rozwi¹zañ
instytucjonalnych. Jest zadaniem polityków i nauki ustaliæ, jakie to s¹ wartoci, jaki jest
stopieñ identyfikacji obywateli z nimi. Oczywicie, interpretacja wartoci, norm, idei mo¿e
byæ ró¿na, dyskusyjna. Wyst¹pi nieuchronnie hierarchia wartoci, gdy¿ ró¿ni ludzie mog¹ je
w ró¿ny sposób ceniæ. W ¿yciu spotykamy siê z faktem, ¿e ludzie czêsto chc¹ wielu rzeczy
naraz, nawet w sytuacji, gdy cele, wartoci s¹ wzajemnie sprzeczne, wykluczaj¹ siê. Musi
wiêc istnieæ pewne minimum zgody odnonie do wartoci nadrzêdnych. Próby tego spotykamy w konstytucjach, deklaracjach partii politycznych, doktrynach ró¿nych religii i Kocio³ów (np. w Europie  katolicki system wartoci, w wiecie muzu³mañskim  Koran).
W stosunkach miêdzynarodowych wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ takie dokumenty, jak: Karta Narodów Zjednoczonych (ONZ), Akt Koñcowy z 1 sierpnia 1975 r., Pakty Praw Cz³owieka
i Obywatela itd.
Wa¿noæ formu³owanych, zapisanych wartoci jest du¿a, gdy¿ czêsto warunkuj¹ one
cz³onkostwo, udzia³ pañstw np. w ONZ, Radzie Europy, ró¿nych organizacjach miêdzynarodowych. Unia Europejska równie¿ stawia przed pañstwami, które pragn¹ zostaæ jej cz³onkami, ca³y szereg wymogów, wyra¿enia zgody na rezygnacjê z pe³nych atrybutów suwerennoci, pojmowanej w sposób tradycyjny. Powstaje wiêc problem nie tylko identyfikacji wartoci uniwersalnych, lecz równie¿ wartoci uznawanych, na które pañstwa siê godz¹ i wed³ug ich poszanowania s¹ oceniane.
Ró¿ny jest stopieñ uznawania wartoci uniwersalnych. Prostsz¹ spraw¹ jest zapisanie
owych wartoci w jakim dokumencie miêdzynarodowym uznawanym i przyjmowanym przez
pañstwa. Wtedy mog¹ dzia³aæ takie instytucje kontrolne, jak Rada Bezpieczeñstwa ONZ,
Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich itp., które orzekaj¹, czy jakie wa¿ne normy, wartoci nie zosta³y naruszone. Swoistym regulatorem, kontrolerem przestrzegania czy
wrêcz wymuszania przestrzegania jest miêdzynarodowa opinia publiczna, ujawniana w czasie posiedzeñ ró¿nych gremiów miêdzynarodowych czy te¿ w rodkach masowego przekazu. Normy moralne s¹ oceniane przez rodowisko, w którym ludzie ¿yj¹, przez Kocio³y,
ró¿ne organizacje (np. wartoci religii katolickiej s¹ oceniane przez hierarchiê, organizacje
katolickie, katolickie rodki przekazu).
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Poniewa¿ w Europie wystêpuje du¿e zró¿nicowanie pañstw i narodów, istnieje problem
wartoci uniwersalnych ponad zró¿nicowanym spo³eczeñstwem. Mamy wtedy do czynienia
z poszukiwaniem kompromisu, zgody w imiê nadrzêdnych wartoci narodowych (racja stanu).
W Europie mielimy do czynienia równie¿ z narzucaniem si³¹, arbitralnie pewnych wartoci
uznawanych przez partiê rz¹dz¹c¹ (totalitarn¹). Mo¿e to wyst¹piæ w sferze religijnej, gdy jedna
z religii d¹¿y do narzucenia w³asnego systemu wartoci wszystkim obywatelom. Mo¿e o uczyniæ wtedy, gdy zasadnicze normy religijne podnosi do godnoci norm pañstwowych lub przez
nasz¹ nietolerancjê wobec cz³onków innych wyznañ lub bezwyznaniowców.
Nie poruszam tu problemu ogólnoludzkich norm moralnych, które s¹ sta³e, niezmienne, ponadustrojowe, bez przestrzegania których nie jest mo¿liwe normalne funkcjonowanie
spo³eczeñstwa.
S¹ te¿ wartoci o du¿ym ³adunku emocjonalnym, o zmiennej w czasie interpretacji
i stosunku do nich. Przyk³adem s¹ wartoci nasycone treciami ideologicznymi, jak np.
sprawiedliwoæ spo³eczna g³oszona przez partie socjalistyczne i przez niektóre inne si³y
spo³eczno-polityczne. Dotyczy to pojêcia pañstwo prawne" czy welfare state" oraz pluralizmu. Ta ostatnia wartoæ mo¿e byæ bardzo ró¿norodnie interpretowana (pluralizm polityczny, gospodarczy, kulturowy, wiatopogl¹dowy) tak ze wzglêdu na granice, jak i treæ.
W pañstwach by³ego socjalizmu realnego tocz¹ siê dyskusje o pojmowanie takich wartoci,
jak: tolerancja, prawa dla mniejszoci religijnych, politycznych, narodowociowych i przeciwdzia³anie wszelkim postaciom dyskryminacji. Znacznie lepiej wygl¹da ta sprawa w sferze
deklaracji, dyskusji, g³oszonych pogl¹dów ni¿ stosowanie ich w praktyce. W ¿yciu wystêpuj¹
ra¿¹ce naruszenia szeregu praw i wartoci, uznawania, ¿e piêkne zasady i normy odnosz¹
siê do swoich" (rz¹dz¹cych", a nie maj¹ zastosowania wobec innych (obcych"). Ma to
zwi¹zek z niskim poziomem kultury politycznej.
c) Wartoci podstawowe
Dzieje Europy pokazuj¹, ¿e stan dzisiejszy pañstw, ich celów i problemów jest okrelony nie tylko przez aktualnie rz¹dz¹cych polityków. Jest on okrelany przez kulturê, religiê,
duchowy rozwój spo³eczeñstwa i przez to wszystko, co ka¿dy naród w historii prze¿y³ (zwyciêstwa, klêski, wojny, podboje kolonialne itp.). Do drugiej wojny wiatowej wy³¹cznie ekspansje terytorialne, rola si³y zbrojnej i przemocy dominowa³y w ¿yciu Europy. Okres powojenny stopniowo ukazywa³ wartoci innego modelu  pokojowego rozwoju, pokojowej rywalizacji i wspó³pracy. Rysuje siê wielka transformacja etosu walki zbrojnej w etos pracy nowoczenie pojmowanej i zorganizowanej. Europa stanê³a wobec zupe³nie nowej sytuacji, szczególnie po roku 1989, gdy zagro¿enie militarne ze Wschodu przesta³o istnieæ.
Mo¿na by³o tym pewniej przechodziæ od dylematu: wspó³istnienie lub nieistnienie na
rzecz powolnego procesu integracji Europy. Nadal przez wiele lat w ca³ym wychowaniu,
edukacji politycznej bêdzie sta³o zadanie przechodzenia od patrzenia na s¹siadów jako wrogów do widzenia ich i w nich partnerów w nowej Europie (od wrogoci  do pokojowej,
wzajemnie korzystnej wspó³pracy).
d) Dyskusja o wartociach
Ka¿da dzia³alnoæ ludzka w wymiarze indywidualnym czy zbiorowym ma u swych podstaw d¹¿noæ do zrealizowania jakiego celu. Formu³owanie celu jest niemo¿liwe bez uwzglêdnienia wartoci, które s¹ cenione, które s¹ swoistym lub swoistymi drogowskazami w ¿yciu
indywidualnym i zbiorowoci. Nie da siê formu³owaæ zadañ i celów edukacji politycznej we
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wspó³czesnych pañstwach europejskich bez ustalenia pytania: jaki system wartoci le¿y
u podstaw ca³ego procesu edukacyjnego? Sprawa jest niezmiernie z³o¿ona, gdy¿ mamy do
czynienia ze spo³eczeñstwami bardzo zró¿nicowanymi. Podstaw¹ owych zró¿nicowañ jest
przesz³oæ historyczna, tradycje kulturalne, zró¿nicowanie religijne i ró¿ny poziom rozwoju
spo³eczno-ekonomicznego i politycznego.
W Europie mamy do czynienia z kilkoma g³ównymi liniami podzia³u: Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Po³udniowa. Inaczej  mamy do czynienia z pañstwami o rozwiniêtym systemie demokracji parlamentarnej i z pañstwami dopiero od 1989 roku odchodz¹cymi od systemów autorytarnych czy totalitarnych i znajduj¹cych siê w fazie poszukiwania metod budowy systemów demokratycznych. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e edukacja polityczna musi byæ zró¿nicowana odpowiednio do istniej¹cego stanu, poziomu demokracji,
a co zatem idzie  dostosowana do potrzeb danego spo³eczeñstwa.
Poniewa¿ przed pañstwami europejskimi staje wizja zintegrowanej Europy, a cele edukacji politycznej musz¹ posiadaæ pewien wymiar dalekosiê¿ny, staje zadanie ustalenia systemu wartoci, które bêd¹ podstaw¹ edukacji.
Jest spraw¹ dyskusyjn¹, czy jest mo¿liwe okrelenie takiego systemu wartoci, który
by³by mo¿liwy do zaakceptowania przez wszystkie spo³eczeñstwa europejskie czy przynajmniej przez przewa¿aj¹c¹ iloæ. Trudnoæ zasadnicza polega na tym, ¿e sam problem wartoci jest wysoce nieokrelony.
Ta nieokrelonoæ wartoci wynika z konfliktowego charakteru wartoci polegaj¹cego
na tym, ¿e nie mo¿na jednoczenie realizowaæ dwóch wartoci. Równie¿ inna okolicznoæ
ma na to wp³yw. Niestety  jak pisze Ludmi³a ¯uk-£apiñska  jak dotychczas nie ma zgody
co do kryterium odró¿niania poszczególnych wartoci i zasad ich klasyfikowania. Nieograniczenie szerokie rozumienie pojêcia wartoæ, uto¿samiaj¹ce wartoæ nie tylko z idea³ami
lub celami, nie tylko z przyjemnociami (lub przykrociami), ale wrêcz z odruchowymi reakcjami do lub od (czêsto niewiadomymi) sprawia, ¿e tezy o wartociach staj¹ siê tezami
o przypad³ociach natury ludzkiej. Niestety, jak dotychczas nie znaleziono kryterium, które
pozwala³oby odró¿niæ wartoci od idea³ów, celów, przyjemnoci, a nawet rzeczy powoduj¹cych takie reakcje12.
I jeszcze jedna uwaga o nieokrelonoci wartoci: wiat wartoci stanowi chaos niewspó³miernych i nieporównywalnych elementów, a cz³owiek próbuje u³adziæ ten chaos
wprowadzaj¹c w³asny, zawsze subiektywny, w¹tpliwy i nietrwa³y porz¹dek13.
Wskazuj¹c na z³o¿one pojmowanie wartoci, pragnê podj¹æ próbê okrelenia takich
wartoci, które mog¹ byæ uznawane w Europie za mo¿liwe do przyjêcia. Bêd¹ to wartoci
najmniej kontrowersyjne stanowi¹ce dorobek ogólnoludzki. Znajduje to swój wyraz chocia¿by w takich dokumentach miêdzynarodowych, jak Karta ONZ czy Akt Koñcowy KBWE
z 1975 roku. Jednoczenie pamiêtaæ nale¿y o s³owach wypowiedzianych przez Janusza
Korczaka: Tylko g³upcy chc¹, ¿eby ludzie wszyscy podobni byli do siebie. Kto rozumny,
tego cieszy, ¿e s¹ na wiecie: dzieñ i noc, lato i zima, m³ody i stary, ¿e jest i motyl i ptak, ¿e
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s¹ ró¿ne kolory kwiatów i oczu ludzkich, ¿e s¹ dziewczêta i ch³opcy. Kto nie lubi myleæ,
tego niecierpliwi rozmaitoæ, która zmusza do mylenia.
Procesy integracyjne w Europie maj¹ swoj¹ podstawê w licznych dokumentach.
W nich okrelane s¹ wartoci cenione przez pañstwa cz³onkowskie UE. Najczêciej wymienia siê 6 podstawowych wartoci, wa¿nych dla pañstw i narodów ¿yj¹cych w Europie:
prawa cz³owieka, bezpieczeñstwo, jednoæ, równoæ, wolnoæ i solidarnoæ.

Prawa cz³owieka
Prawa i wolnoci obywatelskie s¹ najbardziej spopularyzowane i znane opinii publicznej, chocia¿ do i wcielenia w ¿ycie jest jeszcze daleko. Przynajmniej od czasów Rewolucji
Francuskiej historia Europy mówi o sta³ej d¹¿noci do ochrony tych praw. Wolnoci i prawa
fundamentalne stanowi¹ czêæ sk³adow¹ konstytucji wiêkszoci pañstw europejskich. Wspó³czesny porz¹dek prawny pañstw wspólnoty oparty jest na ochronie praw i wolnoci obywatelskich oraz na konstytucyjnych gwarancjach poszanowania godnoci, wolnoci i mo¿liwoci rozwoju obywateli. Gwarancjê tych praw zawieraj¹ liczne porozumienia miêdzynarodowe, a wród nich  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci z dnia 4 listopada 1950 r. D¹¿enia do umocnienia praw cz³owieka znalaz³y swe
odbicie na Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie w Helsinkach. Liczne traktaty europejskie zawieraj¹ zakazy dyskryminacji wynikaj¹ce z prawa do wolnoci.

Jednoæ
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e pokój w Europie, sukcesy gospodarcze i dobrobyt spo³eczeñstw
nie by³yby mo¿liwe do osi¹gniêcia bez integracji europejskiej. Wystêpuj¹ce wysokie bezrobocie, inflacja, recesja nie mog¹ byæ rozwi¹zywane na poziomie poszczególnych pañstw.
Jedynie w ramach Unii Europejskiej mo¿na budowaæ stabilny porz¹dek ekonomiczny. Konieczne jest jednoczenie siê Europejczyków w celu prowadzenia wspólnej miêdzynarodowej
polityki ekonomicznej i budowy trwa³ych fundamentów spo³ecznych dla takiej polityki. Bez
jednoci Europa nie bêdzie mog³a zachowaæ swej niezale¿noci politycznej i gospodarczej,
straci wp³ywy na arenie miêdzynarodowej i wa¿n¹ rolê w polityce wiatowej. Tylko zjednoczona Europa mo¿e staæ siê konkurentem gospodarczym Japonii i Stanów Zjednoczonych
oraz zbudowaæ system powszechnego bezpieczeñstwa zbiorowego w Europie.

Równoæ
Jednoæ Unii Europejskiej jest mo¿liwa do osi¹gniêcia tylko przy jednoczesnych gwarancjach równoci prawnej wszystkich wchodz¹cych w jej sk³ad cz³onków. Obywatele Wspólnoty s¹ równi wobec prawa i nie mog¹ byæ przedmiotem jakiejkolwiek dyskryminacji wynikaj¹cej z przes³anek narodowych. ¯adne z pañstw cz³onkowskich nie mo¿e posiadaæ przewagi pozwalaj¹cej mu dominowaæ. W zwi¹zku z tym systematycznie bêdzie zacierane zró¿nicowanie terytorialne, demograficzne i strukturalne.
Szczególne znaczenie posiada zakaz wszelkich form dyskryminacji. W Polsce dotychczasowe normy prawne okrelaj¹ wszystkich obywateli jako równych wobec prawa. Jednak
ten zapis konstytucyjny nie jest wystarczaj¹cy i nie jest to¿samy z niedopuszczeniem do
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dyskryminacji. Przyk³adem tego mo¿e byæ sytuacja kobiet. W obowi¹zuj¹cym dotychczas
prawie nie ma ¿adnych zapisów mówi¹cych o nierównoci p³ci. Ale w praktyce istnieje
dyskryminacja. Dowodem na to mo¿e byæ ró¿nica w zarobkach na tym samym stanowisku
 dolne ramy wide³ek p³acowych dla kobiet, górne dla mê¿czyzn. Wyrane okrelenie
w konstytucji, i¿ ka¿da forma dyskryminacji jest niedopuszczalna zapobiegnie rozdwiêkowi
miêdzy prawem a praktyk¹. Dotyczy to oczywicie nie tylko kobiet, równie¿ mniejszoci
etnicznych, religijnych itp.
W praktyce ¿ycia spo³eczno-politycznego zwalczanie dyskryminacji staje siê spraw¹
pal¹c¹. Potrzeba tolerancji staje siê powszechn¹. Do tolerancji podchodzi siê ró¿nie. Jest
i takie stanowisko, ¿e trzeba d¹¿yæ do odchodzenia od pojêcia tolerancji w kierunku zbli¿ania siê, szacunku wzajemnego. Motywowane to jest tym, ¿e tolerancja zak³ada miêdzy stronami element obcoci, który musi byæ przezwyciê¿any na rzecz wzajemnego poszanowania.

Wolnoæ
Uzupe³nieniem jednoci i równoci w ramach struktury integracyjnej Europy Zachodniej jest wolnoæ. £¹czenie wielkiej przestrzeni grupy pañstw dochodzi do skutku przez
gwarancje serii swobód, z których na czo³o wysuwaj¹ siê cztery podstawowe: prawo wolnego przep³ywu osób, swobodnego transferu kapita³ów, nieskrêpowanego przep³ywu osób
i nieograniczonej wymiany towarów. W zwi¹zku z przyznan¹ swobod¹ przedsiêbiorstwa
w ramach Wspólnoty nie s¹ skrêpowane granicami, podejmuj¹ decyzje jedynie w zale¿noci
od praw wspólnego rynku, pracownicy posiadaj¹ prawo swobodnego wyboru pracy, a konsumenci maj¹ do dyspozycji szeroki wachlarz ró¿norodnych produktów pochodz¹cych
z pañstw objêtych Rynkiem Wewnêtrznym. Wolna konkurencja otwiera przed podmiotami
gospodarczymi wrêcz nieograniczone mo¿liwoci w tym zakresie. Na obszarze utworzonym
przez Wspólnotê Europejsk¹ pracownicy mog¹ szukaæ zatrudnienia, zmieniaæ je w zale¿noci od posiadanych kwalifikacji i osobistych interesów. Wolnoæ staje siê wartoci¹ wtedy,
gdy zaspokaja jak¹ potrzebê cz³owieka. Wartoæ mo¿e przybieraæ postaæ idei, myli, postawy, koncepcji, prze¿ycia psychologicznego. Istnieje wiêc podzia³ na wartoci duchowe
i materialne albo te upraszczaj¹c  na byæ i mieæ. Mamy wiêc do czynienia z wartociami ekonomicznymi (produkcyjne i konsumpcyjne), moralnymi, estetycznymi, prawnymi,
ideologicznymi, politycznymi i religijnymi. Donios³¹ wartoci¹ w zakresie wolnoci jest
demokracja i samorz¹dnoæ. Nie przesta³a byæ aktualna. Wyk³adnia wolnoci dana przez
Monteskiusza w jego O duchu praw z roku 1757: Co to jest wolnoæ. Prawda, i¿
w demokracji lud robi jakoby to, co chce, ale wolnoæ nie polega na tym, aby robiæ to, co siê
chce. W pañstwie, to znaczy w spo³ecznoci, w której prawa, wolnoæ mo¿e polegaæ jedynie na tym, aby móc czyniæ to, czego siê powinno chcieæ, a nie byæ zmuszonym czyniæ tego,
czego siê nie powinno chcieæ. Trzeba sobie wraziæ w umys³, co to jest niepodleg³oæ i co to
jest wolnoæ. Wolnoæ jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalaj¹:
gdyby za jeden obywatel móg³ czyniæ to, czego one zabraniaj¹, nie by³oby ju¿ wolnoci,
poniewa¿ inni posiadaliby z natury rzeczy tê sam¹ mo¿noæ. Dalszy ci¹g tego¿ przedmiotu.
Demokracja i arystokracja nie s¹ z natury swojej wolnymi pañstwami. Wolnoæ polityczna
istnieje jedynie w rz¹dach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w pañstwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy siê nie nadu¿ywa w³adzy. Ale wiekuiste dowiadczenie uczy, i¿ wszelki cz³owiek, który posiada w³adzê, sk³onny jest jej nadu¿yæ; posuwa siê tak daleko, a¿ napotyka granice. Któ¿ by powiedzia³: nawet sama cnota potrzebuje
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granic. I¿by nie mo¿na by³o nadu¿ywaæ w³adzy, trzeba aby przez naturaln¹ grê rzeczy w³adza powci¹ga³a w³adzê. Ustrój mo¿e byæ taki, by nikt nie by³ zmuszony do czynienia rzeczy,
których prawo nie nakazuje i do zaniechania tych, których prawo dozwala.
Pojmowanie demokracji jest szerokie. Ale z regu³y mieszcz¹ siê w nim: wolnoæ polityczna, równoæ, autonomia, praworz¹dnoæ, zachowanie to¿samoci, sprawiedliwoæ, suwerennoæ, prawa obywatelskie, swobody polityczne, parlamentaryzm i wolne wybory.

Solidarnoæ
Realizacji wolnoci s³u¿y solidarnoæ partnerów. Korzystanie ze swobód w ramach
Wspólnoty Europejskiej nie mo¿e siê odbywaæ z uszczerbkiem dla innych cz³onków. Dlatego s³usznie podkrela siê, ¿e dobre funkcjonowanie Wspólnoty musi siê opieraæ na rzeczywistej solidarnoci jej cz³onków. Nie jest mo¿liwa integracja, gdy du¿¹ rolê odgrywaj¹ partykularne interesy stron. Solidarnoæ mo¿e byæ skuteczn¹ tam¹ przed wystêpowaniem nienawici, wrogoci. Objawy nienawici powstaj¹ czêsto pod wp³ywem w³asnych b³êdów i nie
spe³nionych nadziei. Pañstwo, podobnie jak cz³owiek nie szuka winy u siebie. Winni s¹
zawsze inni, w tym ci, którzy nie chc¹ byæ pos³uszni i lepo podporz¹dkowaæ siê w³adzy.
Decyzje podejmowane pod wp³ywem nienawici, wrogoci s¹ nietrafne, niebezpieczne dla
otoczenia. Rozs¹dek, uczciwoæ i obiektywizm staj¹ siê ofiarami nienawici i wrogoci. Nienawiæ ku obcym staje siê równie¿ metod¹ odwracania uwagi od w³asnych b³êdów i s³aboci. Demonizowanie zagro¿enia przez obcych ma pomagaæ w interpretowaniu spo³eczeñstwa. St¹d kampanie nienawici wobec Niemców, ¯ydów, Cyganów, Rosjan, azylantów czy
innych obcych. Na tym tle wyrastaj¹ ca³e ruchy polityczne zak³ócaj¹ce wspó³¿ycie narodów.
Nienawiæ przybiera ró¿ne postacie. Mówi o tym historia i wspó³czesnoæ. Objawy ksenofobii dotycz¹ nie tylko obcych pozostaj¹cych na zewn¹trz kraju, ale i tych, którzy znajduj¹ siê
wewn¹trz. Chodzi nie tylko o emigrantów, azylantów, lecz o mniejszoci narodowe i wyznaniowe. Na tym tle wystêpuje antysemityzm, nienawiæ do chorych na AIDS, do homoseksualistów. S³uszne jest zdanie A. Wyrobisza: W spo³eczeñstwach, które znalaz³y siê w trudnych i prze³omowych momentach swej historii, w czasach g³êbokich kryzysów, z których
nie³atwo znaleæ drogi wyjcia, klêsk, których nie udaje siê opanowaæ, w okresach, gdy
ulegaj¹ rozpadowi stare struktury spo³eczne i systemy wartoci, a nowe jeszcze siê nie uformowa³y i nie okrzep³y, gdy toczy siê walka o w³adzê miêdzy starymi i nowymi elitami lub
miêdzy wieloma nowymi pretendentami do niej  wtedy budz¹ siê upiory. Upiory strachu,
nienawici, nietolerancji, fanatyzmu, rasizmu, nacjonalizmu, wrogoci do wszystkiego co
odmienne lub po prostu obce, nieznane, a równoczenie s³abe i bezbronne. Wprowadza siê
represje maj¹ce wyeliminowaæ rzeczywiste lub wyimaginowane zagro¿enia, przede wszystkim za konkurentów do w³adzy lub bogactw. W przesz³oci upiory takie towarzyszy³y wszystkim wielkim klêskom i powa¿nym przemianom w dziejach Europy14.
Wielkim zadaniem edukacji europejskiej jest zwalczanie wrogoci, ukazywanie jej róde³. I dzi mo¿na spotkaæ w ró¿nych krajach ró¿nych polityków, którzy ¿eruj¹ na ludzkich
nastrojach i podsycaj¹ uczucia wrogoci. Proponuj¹ zwykle demagogiczne, bardzo proste
wyjcie z ró¿norakich k³opotów  wystarczy zniszczyæ wroga. G³osz¹ wielki cel  uszczêli-

14

A. Wyrobisz, Upiory, Polityka nr 25 z 22 VI 1991 r.
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wieni ludzie, ale na drodze do tego stoi jaki wróg, trzeba go zniszczyæ, a bêdzie ju¿ dobrze,
bêdzie szczêliwe ¿ycie. Cel mo¿e byæ nawet piêkny, lecz droga wysoce naganna. Wykorzystuje siê czêsto poczucie krzywdy wyrz¹dzanej w przesz³oci, jako motyw do wygrania dzi,
jako postawa do nienawici dzi, jako czynnik integruj¹cy dzi. Istnieje wiêc potrzeba krzewienia szacunku dla innych, uznanie pluralizmu i d¹¿noci do pokojowego wspó³¿ycia ludzi
takich, jakimi s¹.
I jeszcze raz wracamy do potrzeby walki z fundamentalizmem. Fundamentalizm rodzi
siê z wiary w posiadanie jedynej prawdy. Prawdy niepodwa¿alnej, uniwersalnej i nie podlegaj¹cej modyfikacjom. Tych, którzy w¹tpi¹, nale¿y przekonaæ, choæby si³¹, jeli za stawiaj¹
opór, trzeba ich niszczyæ, s¹ bowiem wrogami prawdy, a wiêc s³ugami z³a. Taka mniej
wiêcej logika inspirowa³a wyprawy krzy¿owe, eksterminacjê Katharów, dzia³anie inkwizycji.
Wspó³czenie jestemy wiadkami rozkwitu fundamentalizm islamskiego, bo i w wiecie
islamu prawda ma swoje odcienie15.

Wnioski
Z tych rozwa¿añ i konstatacji wy³ania siê z³o¿ony obraz sytuacji, w jakiej znajduje siê
Europa w obliczu integracji i jakie zadania przed ni¹ stoj¹. Obraz jest wysoce z³o¿ony. Wiele
ró¿norodnych zjawisk ujemnych, sprzecznoci i konfliktów, które z ró¿n¹ ostroci¹ (narodowociowe szczególnie) wystêpuj¹ we wszystkich praktycznie krajach europejskich. Europa
potrzebuje innej wiadomoci spo³eczeñstwa otwartego na nowe zadania, budowê lepszej
Europy i eliminowania tego wszystkiego, co ju¿ siê prze¿y³o, co przeszkadza, hamuje rozwój
integracji europejskiej16. Przed edukacj¹, w tym szczególnie przed edukacj¹ europejsk¹ stoj¹
wielkie zadania. Trzeba przebudowaæ stare programy, pisaæ nowe podrêczniki i kszta³ciæ
nowych nauczycieli  otwartych na nowe zadania i na inn¹ m³odzie¿, w tym sensie, ¿e
¿yj¹c¹ i stoj¹c¹ w obliczu innej sytuacji, nowej sytuacji, która powstaje w procesie integracji
europejskiej. Przed edukacj¹ europejsk¹ stoi zadanie poszukiwania najskuteczniejszych treci i metod nauczania, przed politologami, socjologami, historykami, psychologami spo³ecznymi rysuj¹ siê zadania badawcze, koncepcyjne i edukacyjne. Wielkoæ i donios³oæ celu
 integracja i budowa lepszej Europy czyni¹ te zadania szlachetnymi i wa¿nymi spo³ecznie.

15
16

Por. J.J. Szczepañski, Gazeta Wyborcza z 1112 IV 1992 r.
Por. A. Cybal-Michalska, Orientacje proeuropejskie m³odzie¿y. Stan i potrzeby edukacyjne, Poznañ 2001, s. 1341.
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W³adys³aw Serwatowski

Symbole Europy
Pojêcie integracji europejskiej jest dla historyka Europy doæ wie¿ej daty i odnosi siê
do rzeczywistoci dziej¹cej siê tu i teraz. Procesy integracyjne powinny byæ jednak starannie
dokumentowane i nie wymykaæ siê uwa¿nej obserwacji i rejestracji ich rozmaitych aspektów. Integracja Europy zachodzi i spe³nia siê, gdy mieszkañcy kontynentu proponuj¹, przyjmuj¹ i powszechnie honoruj¹ znaki, które zastêpuj¹ pewne pojêcia lub wyra¿enia. Te znaki
to w³anie wspólne symbole.
Wspólne symbole wystêpuj¹ zasadniczo w trzech formach. Chodzi o symbole wizualne, czyli obrazowe, tonalne, czyli dwiêkowe i spirytualne, okrelane jako instytucjonalne.
r Symbole obrazowe albo wizualne to:
w flaga Europy,
w paszport europejski,
w wspólny pieni¹dz  euro.
r Symbolami dwiêkowymi s¹ z kolei:
w hymn europejski w wersji tylko muzycznej,
w hymn europejski w wersji muzycznej z chórem.
r Wreszcie symbole instytucjonalne to:
w Dzieñ Europy,
w Dzieñ Unii Europejskiej,
w Konstytucja europejska.

SYMBOLE WIZUALNE
Flaga Europy
Kr¹g dwunastu piêcioramiennych, ¿ó³tych gwiazd na b³êkitnym tle to wzór flagi Europy. Jest ona na naszym kontynencie symbolem najstarszym i powszechnie rozpoznawanym. Ta flaga o klasycznych proporcjach czo³a1 do czêci swobodnej (2:3) jest u¿ywana od
1955 roku i zosta³a starannie opisana w kategoriach heraldycznych, symbolicznych i geometrycznych2. Pomys³ i projekt flagi Europy, u¿ywanej coraz powszechniej tak¿e w Polsce,
1

2

Czo³o flagi to jej wysokoæ znajduj¹ca siê przy dr¹¿ku lub linie; czêæ swobodna to d³ugoæ podstawy flagi swobodnie
powiewaj¹cej.
Por. Consultative Assembly of the Council of Europe. Fifth Ordinary Session, 21st September 1953. Doc, 198; Report
on the choice of an emblem for the Consultative Assembly of the Council of Europe presented on behalf of the
Committee on Rules of Procedure and Privileges by M. Bichet, wersja angielska I francuska, s. 10611067.
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pochodzi od Salvadora de Madariaga y Rojo (18861978), hiszpañskiego pisarza, dyplomaty i profesora Uniwersytetu w Oxfordzie oraz francuskiego grafika projektanta Arsena
Heitza (19081989).
De Madariaga i Heitz pracowali razem od 1951 roku dla Komisji Ustawodawczo-Regulaminowej Rady Europy oraz Biura Prasy i Informacji kierowanej przez Paula Levyego. Komisja Ustawodawcza RE mia³a zaproponowaæ wzór flagi Europy, ale przedstawiane
pocz¹wszy od 15 lipca 1951 roku liczne projekty by³y odrzucone jako odleg³e od europejskich oczekiwañ. Na tych wczesnych projektach flagi Europy umieszczano  miêdzy innymi
 znaki krzy¿a, literê E, bia³¹ gwiazdê w kole, wiele zielonych gwiazd na bia³ym polu albo
bia³ych gwiazd na polu czerwonym, co mia³o symbolizowaæ wszystkich cz³onków Unii, s³oñce, trójk¹t, a nawet herb miasta Strasbourga jako siedziby Rady Europy.
Szczegó³owe propozycje wzoru flagi w ramach Komisji przedk³adali wczeniej: hrabia
Coudenhove-Kalergi, ksi¹¿ê de Schwarzenberg, Lucien Philippe, Wirion, Sommier de Neuilly, Mondon, Muller, Harmignies, Poucher, Manne i Martin Levy3.
W memorandum dla Sekretarza Generalnego Rady Europy przygotowanego z dat¹
11 maja 1953 (AS-RPP-5) odnotowano pierwszy projekt Salvadora de Madariagi  niebieski p³at z ¿ó³tymi3 28 gwiazdami rozmieszczonymi tak, jakby le¿a³y one na mapie w miejscach stolic wolnych pañstw Europy w 1938 roku. 29 gwiazda zarezerwowana by³a dla
Strasbourga.
Nastêpna propozycja flagi, opisana przez Council of Europe w raporcie Bicheta
z 17 wrzenia 1953 odnotowuje barwy zielone jako europejskie i proponuje za wzór flagi
uznaæ piêtnacie zielonych gwiazd u³o¿onych kolicie w kszta³cie korony na bia³ym p³acie.
Tego projektu równie¿ nie przeg³osowano.
21 wrzenia 1953, na Pi¹tej Sesji Zwyczajnej Zgromadzenia Doradczego Rady Europy przyjêto rezolucjê uznaj¹c¹ za wzór flagi Europy piêtnacie ¿ó³tych gwiazd piêcioramiennych na b³êkitnym, lazurowym p³acie. Promieñ gwiazdy okrelono jako 1/20 czo³a
albo wysokoci flagi. Projekt przyjêcia flagi przeg³osowano: 49 g³osów za, 17 przeciw,
7 wstrzymuj¹cych siê. Wyniki te og³oszono w Rezolucji 41 z 25 wrzenia 1953, postanawiaj¹c rekomendowaæ j¹ Komitetowi Rady Ministrów do ostatecznego zatwierdzenia. We
wrzeniu 1953 do Rady Europy nap³ynê³o ponad sto kolejnych, ale nie zamówionych projektów flagi Europy4.
Na spotkaniu Ministrów Rady Europy w maju 1954 sprawy zatwierdzenia flagi Europy nie omawiano, jedynie wnioskowano, aby powo³aæ Komisjê ad hoc, z³o¿on¹ z trzech
przedstawicieli Rady Europy i trzech wybitnych heraldyków wskazanych przez pañstwa
cz³onkowskie. Celem tej komisji by³a analiza symbolicznego znaczenia 15 gwiazd, trudnego
do zaaprobowania przez Ministrów.

3

4

Weksylologia (nauka o weksyliach, obejmuje badanie genezy i historii flag, sztandarów, bander, proporców, chor¹gwi,
sposobu ich u¿ycia oraz znaczenia i rozumienia u¿ytych symboli; powsta³a w 1958 roku) wprowadzi³a w³asn¹ terminologiê ró¿n¹ od heraldycznej. Zast¹piono heraldyczne okrelenie  metale (srebro i z³oto) odpowiednim okreleniem
barw  bia³¹ i ¿ó³t¹. Terminologiê ówczesn¹ uwspó³czeniono.
Council of Europe, Consultative Assembly, Draft Report Instituting an Emblem Common toAll Member States of the
Council of Europe, submitted by M. Richet, AS/RPP (5) 3; 17.9.1953 s. 3.
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22 maja 1955 Komitet Ministrów rozpatrywa³ dwa projekty flagi Europy: u³o¿one kolicie, osiem ¿ó³tych, po³¹czonych ze sob¹ obr¹czek na niebieskim p³acie; dwanacie ¿ó³tych
gwiazd u³o¿onych kolicie w kszta³cie korony, usytuowanych na b³êkitnym, lazurowym tle.
Pod presj¹ ograniczeñ czasowych  p³ynac¹ z kalendarza posiedzeñ europejskich ministrów oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy, Leona Marchala i Paul Henri Spaaka
z Belgii  jesieni¹ 1955 Salvador Madariaga i Arsene Heitz zaproponowali kolejny i, jak siê
okaza³o, ostateczny projekt flagi.
Przedstawia³a ona dwanacie ¿ó³tych gwiazd piêcioramiennych, u³o¿onych kolicie
w kszta³cie korony, usytuowanych w miejscu godzin na tarczy zegara, na b³êkitnym, lazurowym p³acie. Okrelono proporcje flagi 2:3; promieñ gwiazdy na 1/18 wysokoci i promieñ
korony na 1/3 wysokoci, z niezmienion¹ iloci¹ dwunastu gwiazd symbolizuj¹cych doskona³oæ i pe³niê, godziny dnia i miesi¹ce, znaki zodiaku i liczbê aposto³ów, biblijny klucz do
Królestwa Niebieskiego, synów Jakuba, pierwszy Kodeks Prawa Rzymskiego wyryty na 12
tablicach w Forum Romanum w V wieku p.n.e. oraz emblemat Tomasza z Akwinu.
25 wrzenia 1955 Zgromadzenie Doradcze Rady Europy uchwali³o Rekomendacjê
88. dla projektu Madariagi i Heitza. Ostatecznie zatwierdzono ten projekt jednog³onie
w Pary¿u 8 grudnia 1955 Rezolucj¹ 32, na 36. posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Komitetu Ministrów Rady Europy.
Ten sam wzór flagi Europy zosta³ przyjêty 21 kwietnia 1986 przez Wspólnotê Europejsk¹, staj¹c siê w konsekwencji przemian flag¹ Unii Europejskiej. Barwy flagi uzyskuje siê
przez proces Pantone Reflex Blue dla p³ata i Pantone Yellow 2C dla gwiazd. Gdy flaga
reprodukowana jest w kolorze, wówczas zalecany sposób druku to: 100% cyjan, 80% magenta i 100% ¿ó³ty; gdy flaga jest reprodukowana tylko w jednym kolorze, to Flagê Europy
przedstawia siê jako czarne gwiazdy na bia³ym tle albo bia³e gwiazdy na tle niebieskim.
Gwiazdy maj¹ równie¿ czyteln¹ symbolikê. Uwa¿a siê je za symbol idei boskiej, wed³ug
której porusza siê wiat. Gwiazdy s¹ symbolem cz³owieka, idea³u, szczêcia, czystoci, przeznaczenia, wolnoci, duszy i niemiertelnoci. Gwiazda piêcioramienna na fladze Europy
symbolizuje cz³owieka odrodzonego.
Oprócz oficjalnej wersji historii Flagi Europy pojawi³y siê w ostatnich latach komentarze i domys³y  oryginalne, z³oliwie i niewybrednie5 interpretuj¹ce symbole flagi.
W 1989 roku, po 34. latach od zgodnego, jednog³onego zatwierdzenia wzoru Flagi
Europy, Arsene Heitz wyzna³ na ³o¿u mierci dziennikarzowi z redakcji Nouvelle dAlsace,
¿e inspiracje dla projektu Flagi Europy czerpa³, jako praktykuj¹cy katolik, z symboli biblijnych oraz g³ównie Maryjnych. Inspiracje te dotyczy³y zarówno koloru p³ata, jak i wzoru
i uk³adu korony z gwiazd. B³êkit to barwa Moj¿esza, od XV wieku tak¿e charakteryzuje
dziewiczoæ i niepokalanie Madonny, Trójcy wiêtej. W heraldyce barwa niebieska symbolizuje lojalnoæ, wiernoæ, dobr¹ s³awê i rzetelnoæ. Dziêki takiej interpretacji wspó³autora
i projektanta Flaga Europy sta³a siê tak¿e flag¹ Najwiêtszej Marii Panny. Heitz wyzna³, ¿e
zosta³ zainspirowany precyzyjnym zapisem w rozdziale 12. Apokalipsy w. Jana  ...
potem wielki znak ukaza³ siê na niebie. Niewiasta obleczona w s³oñce i ksiê¿yc pod jej
stopami, a na jej g³owie korona z gwiazd dwunastu...
5

Por. LEurope violée par Sainte Vierge, Le Canard Enchainé, Paris 20.12.1989.
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Arsene Heitz, który by³ praktykuj¹cym katolikiem, wed³ug swej przedmiertnej deklaracji, zawar³ z Levym, wyznawc¹ religii moj¿eszowej, porozumienie o wieloletnim przemilczeniu znaczeñ symbolicznych flagi europejskiej. Umowê zawarto, aby projekt zatwierdziæ
bez protestów ze strony protestantów i mahometan  tak¿e nale¿¹cych do Zjednoczonej
Europy6.
Badania weksylologiczne prowadzone w latach 19871993 przez Centrum Flagi Ziemi w archiwach Rady Europy w Strasbourgu oraz we W³oszech ods³aniaj¹ jeszcze jeden
szczegó³ z historii Flagi Europy. Otó¿ z³ote korony projektowane przez Heitza na fladze
Europy powtarzaj¹ wzór korony z fresku, malowanego przez Pietro de Cortona Berrettiniego (15961669), wspó³twórcy barokowego malarstwa iluzjonistycznego, czyli zacieraj¹cego granicê miêdzy obrazem a rzeczywistoci¹. Wspomniany fresk mo¿na zobaczyæ w Rzymie, w sali pa³acu ksi¹¿êcej rodziny Barberinich, który projektowa³ Gian Lorenzo Bernini
(15981689). W sali tego pa³acu podpisywano w 1950 roku Konwencjê o Ochronie Praw
Cz³owieka w ramach Wspólnoty Europejskiej. Ta Konwencja pozwala obywatelowi odwo³aæ siê do instancji miêdzynarodowych przeciw decyzji w³asnego rz¹du. Dokumenty archiwalne wskazuj¹, ¿e Paul Levy bywa³ wielokrotnie w Rzymie i by³ zafascynowany tym freskiem do tego stopnia, ¿e w piêæ lat póniej sta³ siê on skutecznym adwokatem projektu
flagi Heitza, zainspirowanego w³anie ród³ami pozalaickimi.
Dla krêgów mariologicznych teza o powi¹zaniu Flagi Europy z kultem okazywanym
Matce Chrystusa jest stwierdzeniem o pierwszorzêdnym znaczeniu. Wzmocnieniem tej tezy
jest to, ¿e przyjêcia wzoru Flagi Europy dokonano w wiêto Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Marii Panny, w³anie 8 grudnia, co dowodzi istnienia uniwersalnego przeznaczenia, czyli predestynacji7.
Popularnoæ Flagi Europy jako symbolu integracji na kontynencie stale ronie. Madariaga i Heitz nie dostrzegali w interpretacjach flagi europejskiej symboli czytelnych dla
muzu³mañskich mieszkañców Europy. Tymczasem w³anie maryjnoæ europejskiego weksylium mo¿e obecnie u³atwiæ muzu³manom odnalezienie swej to¿samoci w Europie. Maria jest w islamie jedn¹ z najbardziej czczonych kobiet. Islam potwierdza równie¿ niepokalane poczêcie Marii, nazywaj¹c j¹ Mari¹ Dziewic¹. Barwie niebieskiej, takiej jak na p³acie
Flagi Europy, muzu³manie przypisuj¹ w³aciwoci ochronne, a naszyjniki z niebieskich paciorków chroni¹ przed z³ym okiem. Gwiazda to tytu³ 53. sury Koranu, zaczynaj¹cej siê
od s³ów przysiêgi: Na gwiazdê kiedy ona zapada. Jest to przysiêga wielka i symboliczna.
S¹ autorzy, którzy uwa¿aj¹, ¿e przysiêganie w Koranie na gwiazdy oznacza, ¿e to Koran
zosta³ objawiony z gwiedzistego nieba8.
Flaga Europy z przyjêtymi symbolami podoba³aby siê Pitagorasowi, który uznawa³
ko³o za kszta³t piêkny i doskona³y. By³a te¿ Flaga Europy doskona³ym symbolem Ziemian,
gdy za³oga Apollo 16 (astronauci John Young, Charles Duke i Thomas Mattingley) zatknê³a
j¹ 21 kwietnia 1972 na Ksiê¿ycu.
6

7

8

Europê zamieszkuje ok. 55% katolików, 21% protestantów, 14% nieokrelonych, 8% prawos³awnych i ok., 2% wyznawców
religii pozachrzecijañskich  podaje Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1982.
Skrócone tezy artyku³u opublikowano w Rzeczpospolitej  W³adys³aw Serwatowski  Gwiazdy Europy, gwiazdy
Apokalipsy, 8.12.1994, zapowiadaj¹c XVI Miêdzynarodowy Kongres Weksylologiczny w Warszawie w 1995.
Por. Marek M. Dziekan  Symbolika arabsko-muzu³mañska, Verbinum. Warszawa 1997, s. 62.
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Paszport europejski
Drugim symbolem wizualnym Europy sta³ siê paszport europejski, który jako dowód
to¿samoci i symbol przynale¿noci do Unii Europejskiej mo¿e posiadaæ ka¿dy obywatel
UE. Wzór tego dokumentu zosta³ decyzj¹ Dwunastki wprowadzony do u¿ytku w 1985.
Ok³adka paszportu ma kolor wina burgundzkiego i pod nazw¹ pañstwa wydaj¹cego dokument od 1992 roku widnieje na niej napis Unia Europejska. Unia Europejska nie posiada
dostêpnego podrêcznika to¿samoci graficznej dla paszportu europejskiego. Charakterystyka graficzna, symboliczna i techniczna tego symbolu s¹ tajemnic¹ strze¿on¹ w Unii Europejskiej. Nazwisko grafika lub nazwa agencji, którzy projektowali ten paszport, s¹ ukryte ze
wzglêdów bezpieczeñstwa albo pominiête z naruszeniem prawa autorskiego. Jesieni¹ 2003
roku pojawi³y siê spekulacje na temat wprowadzenia drugiego paszportu europejskiego 
paszportu zdrowia upowa¿niaj¹cego do leczenia we wszystkich krajach UE.
30 stycznia 2004 przedstawiciel Komisji Europejskiej M. Kolliqs potwierdzi³a przypuszczenia, ¿e w UE nie istnieje jedna obowi¹zuj¹ca norma wizualna dla paszportu europejskiego. Przyjête s¹ ogólne wytyczne, które z pewn¹ dowolnoci¹ wdra¿aj¹ poszczególne
kraje cz³onkowskie jako wydawcy paszportów dla swoich obywateli. Ró¿niæ siê wiêc mog¹
paszporty europejskie natê¿eniem barwy, a nawet krojem i wielkoci¹ czcionek drukarskich. Je¿eli tak jest, to paszport europejski by³by symbolem umownym albo dwunastoma
ró¿nymi przedmiotami o wspólnym tytule, maj¹cym jedynie symboliczny charakter.

Wspólny pieni¹dz  euro
Konsolidacja spo³eczeñstw Europy dla jednoci to praktyczna funkcja wspólnej europejskiej waluty  euro  symbolu Unii Gospodarczej i Walutowej. Wprowadzenie euro pozwoli³o przede wszystkim wyeliminowaæ podzia³y na dobr¹ i z³¹ walutê.
Etap wprowadzania euro rozpocz¹³ siê 1 lipca 1990. Drugi etap projektu liczy³ siê
od 1 stycznia 1994, kiedy utworzono Europejski Instytut Walutowy we Frankfurcie nad
Menem. Trwa³ on do koñca 1998. W czasie drugiego etapu, na szczycie Rady Europejskiej
w Madrycie, w grudniu 1995, zaakceptowano nazwê euro oraz scenariusz dla samodzielnej i pe³noprawnej jednostki pieniê¿nej stosowanej w rozliczeniach bezgotówkowych.
1 stycznia 1999 rozpocz¹³ siê trzeci etap EMU, który trwa³ do 31 grudnia 2001. Z pocz¹tkiem 1999 zosta³a wprowadzona wspólna waluta, a przesta³a istnieæ dotychczasowa i umowna
ECU zast¹piona przez euro w stosunku 1:1. Nast¹pi³o nieodwo³alne usztywnienie kursów
centralnych walut wobec euro, a w konsekwencji tak¿e i wobec siebie. 1 stycznia 2002 euro
sta³o siê rodkiem p³atniczym w 12 pañstwach UE oraz Monaco, San Marino i Watykanie.

Znak 
W lutym 1996 Komisja Europejska og³osi³a konkurs na symbol nowych pieniêdzy.
Szukano najlepszego wzoru wed³ug trzech kryteriów: estetycznego, ³atwego do rêcznego
zapisania i kojarzenia z Europ¹. Z 44 nades³anych projektów 14. ekspertów wybra³o dziesiêæ propozycji do dalszej oceny i badania wród 2. tysiêcy Europejczyków. Ostatecznego
wyboru symbolu dokonali Jacques Santer, przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, i Yves-Thibault de Silguy, komisarz odpowiedzialny za przygotowanie UE do przyjêcia nowej
waluty.
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Symbol euro  wszed³ do ma³ej rodziny znaków walut obok dolara  $, funta  £
i yena  ¥. Znak  nawi¹zuje do greckiej litery epsilon, osadzaj¹c symbol w europejskiej
cywilizacji i pierwszej literze nazwy kontynentu. Dwie równoleg³e linie przecinaj¹ce literê to
zabieg graficzny wskazuj¹cy na stabilnoæ .

Autorzy 
W dokumentach informacyjnych Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego brak jest informacji jawnych dotycz¹cych nazwisk projektantów znaku . W publikowanych dokumentach finansowych nie figuruje ¿adne nazwisko, które uhonorowano wynagrodzeniem za wygranie konkursu na projekt . Wed³ug Marka Rollinsona, dyrektora londyñskiego biura Marstellera, agencji projektowo-reklamowej z grupy PR Burson-Marsteller,
podatnicy europejscy zaoszczêdzili oko³o 425.000 £, które nale¿a³oby zap³aciæ jako wynagrodzenie dla wybitnego europejskiego konsultanta w zakresie to¿samoci wizualnej9. Chêæ
oszczêdnoci mog³a zdecydowaæ o tym, ¿e wymylenie znaku przypisywane jest wysokiemu
funkcjonariuszowi Komisji Europejskiej, Jean-Pierre Malivoir (1940). Malivoir by³ szefem
komisji do spraw euro od 1995 odpowiedzialnym równie¿ za politykê informacyjn¹. Kiedy
rozstrzyga³y siê w grudniu 1996 losy znaku na szczycie w Dublinie, Malivoir umieci³ znak
euro na t-shirtach dla dziennikarzy i na krawatach przewodnicz¹cych delegacji. Takie preludium u³atwi³o, przy aprobacie uczestników, wybraæ i przyj¹æ znak, który spopularyzowano
natychmiast w publikacjach prasowych opisuj¹cych szczyt w Irlandii. Jean-Pierre Malivoir
owiadcza w lutym 2004, ¿e to on by³ autorem u¿ywanego znaku 10.
 sta³o siê znakiem, logotypem, mark¹, a nie liter¹, jak chc¹ niektórzy. Jako znak
markowy, ma  swoje k³opoty. W S¹dzie Europejskim Unia Europejska zosta³a oskar¿ona
o przyw³aszczenie znaku handlowego by³ego biura podró¿y Thomas Cook nale¿¹cego obecnie
do firmy Travelex. S¹dowe dochodzenie toczy siê o odszkodowanie 25,5 mln £11.
Tajemnice i historie  wzbogaca jeszcze dzia³alnoæ niemieckiego projektanta Arthura
Eisenmengera (19142002), który do 1974 by³ szefem zespo³u grafików Wspólnoty Europejskiej. Wed³ug jego relacji zaprojektowa³ on znak euro to¿samy z obecnie funkcjonuj¹cym
ok. 197374, przed samym odejciem na emeryturê. Schorowany i izolowany, Arthur
Eisenmenger nie mia³ w ma³ym Esslingen si³y, aby dochodziæ swoich autorskich praw wobec Unii Europejskiej. Próbowa³ jednak udowodniæ, ¿e pracowa³ przez wiele lat, ³¹cz¹c
poszukiwania nad wspólnym znakiem dla Europy i pierwsz¹ liter¹ swego nazwiska12.
O pierwszeñstwie projektu Eisenmengera nad wskazaniem Malivoira wiadczy³ równie¿ Julien Bozzoli, francuski ilustrator, który przez 13 lat pracowa³ z projektantem niemieckim.

9
10

11
12

Por. Peter Norman  Brussels settles for do-it-yourself euro design, Financial Times, London, 31.12.2001
Owiadczenie Jean Pierre Malivoir w licie do W³adys³awa Serwatowskiego z 4.2.2004; por. W³adys³aw Serwatowski 
Oblicza polskiego euro  Faces of the Polish euro  pokaz projektów/ Design Show Warszawa, 14 lutego 2004 godz.
15.10, Warszawa 2004, ISBN 83-88814-64-8.
Za: Peter Norman  op. cit.
Por: Kate Conolly  Inventor who coined euro sign fights for recognition, The Observer  Guardian, 23.12.2001,London
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Banknoty euro
Wzory siedmiu banknotów euro projektowa³ grafik Narodowego Banku Austria
w Wiedniu, Morawianin o polsko brzmi¹cym nazwisku  Robert Kalina, urodzony w Wiedniu w 1955, zwi¹zany z projektowaniem dla NBA od 1976. Jego projekty nagrodzone
w konkursie w 1996 przyjêto z zaciekawieniem, ale bez zachwytu wobec spokojnej grafiki
nawi¹zuj¹cej do motywów z architektury europejskiej. Na banknocie 5  pojawia siê antyk,
na 10   styl romañski, na 20   gotyk, na 50   styl renesansowy, na 100   barok
i rokoko, na 200   architektura XIX wieku, a na 500 , banknocie o najwy¿szym nominale  architektura XX wieku. Na awersie banknotów Kalina przedstawi³ okna i bramy, a na
rewersie  mosty. Uniwersalny pomys³ Kaliny polega³ na tym, ¿e na banknotach umieci³
idealne przyk³ady dla danego stylu, a nie konkretne rozwi¹zania. Pozwoli³o to zachowaæ
równowagê projektow¹ bez faworyzowania lub pomijania konkretnych miast i pañstw. Przy
ocenie banknotów interesowano siê jednak bardziej pomys³owymi sposobami zabezpieczenia banknotów ni¿ wzorami graficznymi. Fascynowa³a jakoæ papieru, a nie informacje
dotycz¹ce artystycznych osi¹gniêæ projektanta.

Monety euro
Wiosn¹ 1996 na spotkaniu Rady ds. Euro w Weronie postanowiono, ¿e europejskie
monety  bêd¹ mia³y wspólny awers, a narodowe  rewersy. Przyjêto rekomendowanie do
umieszczania na rewersach motywów nawi¹zuj¹cych do celów i idea³ów Unii Europejskiej,
architektury i ornamentu europejskiego oraz wa¿nych postaci europejskiego formatu.
Jednolite europejskie awersy omiu monet  s¹ dzie³em belgijskiego projektanta Luca
Luycxa13.
W omiu pañstwach europejskich ju¿ w latach 19971998 przedstawiono opinii publicznej narodowe rewersy . Prezentacja przebiega³a w nastêpuj¹cej kolejnoci:
l we Francji minister Jean Arthius zaprezentowa³ rewersy omiu monet wed³ug projektów Joaquin Jimenez, Laurent Jorio i Fabienne Courtiade  21 kwietnia1997;
l w Niemczech projekty Heinza i Snieszany Hoyer, Reinharda Heinsdorffa i Rolfa Lederbogena minister Teo Waigel pokaza³ we wrzeniu 1997;
l w Belgii, projekty Jana Alfonsa Keustermansa pokazano 16 padziernika1997;
l w Austrii projekty Josefa Kaisera pokazano na konferencji prasowej 14 listopada1997;
we W³oszech wybrane przez publicznoæ telewizyjn¹ wszystkie motywy rewersów pokazano
8 lutego 998;
l w Hiszpanii premier Jose Maria Aznar pokaza³ na konferencji prasowej 2 marca1998
rewersy projektowane przez Luisa Jose Diaz, Begona Castellanos i Garcilaso Rollan;
l mennica Finlandii przedstawi³a rewersy projektantów Raimo Heino, Pertti Makinen
i Heikki Haikki Haivaoja w maju 1998:
l Niderlandy udostêpni³y wizerunki rewersów  sygnowane na monetach przez Bruno
Ninaber van Eijben na konferencji 13 maja1998.
13

Luc Luycx ur. w 1958 w Alost jest zwi¹zany z Królewsk¹ Mennic¹ Belgii od 1985, autor rewersu do okolicznociowej
monety bitej z okazji 40-lecia Traktatu Rzymskiego.
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Inne pañstwa emituj¹ce monety , tj. Grecja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Monaco, San Marino i Watykan nie nada³y miêdzynarodowego rozg³osu zmianie waluty i projektowania nowych, w³asnych wzorów monet. Ich akcja informacyjna dotycz¹ca  mia³a swoj¹
kulminacjê dopiero jesieni¹ 2001, czyli na kilka tygodni przed wprowadzeniem euro do
obiegu gotówkowego  1 stycznia 2002.
Wród 120. wzorów monet obiegowych emitowanych w 15. pañstwach wyró¿niæ
mo¿na cztery grupy tematyczne na rewersach. Najwiêcej monet przypomina bohaterów
narodowych i koronowane g³owy pañstw (47), rewersów z symbolami narodowymi jest 44,
narodowa architektura i sztuka wystêpuje na 21. rewersach, a okazy narodowej flory
i fauny na 8.
Dla zachowania jednolitego stylu monet dziewiêæ pañstw powierzy³o wykonanie wszystkich rewersów jednemu artycie. Tak by³o w Austrii, Belgii14, Irlandii, Luksemburgu15, Monaco16, Niderlandach17, Portugalii18, San Marino19 i Watykanie20. Natomiast w Finlandii21,
Francji, Niemczech22 i Hiszpanii narodowe strony euro projektowali trzej medalierzy, Grecy23 zakontraktowali dzie³a u szeciu autorów, a jedynie W³osi24 powierzyli wykonanie ka¿dego rewersu innemu twórcy.
Najliczniejsze jury wybieraj¹ce motyw do wprowadzenia na  odnotowali W³osi, urz¹dzaj¹c konkurs z udzia³em publicznoci telewizyjnej. To gremium przes¹dzi³o, ¿e w³oskie 
korzystaj¹ tylko z motywów architektury i sztuki. Telewidzowie sprawili, ¿e wiat na monecie 2  otrzyma³ portret ojca jêzyka w³oskiego  Dantego z obrazu Rafaela (z apartamentów
watykañskich); na monecie o nominale 1   studium proporcji cia³a ludzkiego Leonarda da
Vinci (z Galerii Akademii Weneckiej); na 50 c  postaæ Marka Aureliusza (z pomnika na
Placu Campidoglio w Rzymie); na 20 c  symbol utrwalonego ruchu w³oskiego futurysty
Umberto Boccioni; na 10 c  portret Wenus z obrazu Botticellego (z Pa³acu Uffizzi we
Florencji); na 5 c  Kolosseum, czyli teatr Flawiusza w Rzymie; na 2 c  Wie¿ê Antonellego w Turynie (z najwy¿szej synagogi w Europie; obecnie Narodowe Muzeum Kina) oraz na
1 c  zamek cesarza Fryderyka II w Pulli z XIII wieku.
Francuzi eksponuj¹ na  symbol Drzewa ¿ycia z dewiz¹ wolnoæ-równoæ-braterstwo jako owocem i z ga³êziami siêgaj¹cymi gwiazd Europy; sylwetkê Siewczyni symbolizuj¹cej Francjê w marszu, Francjê woln¹ i Francjê z nadziej¹ bogatych zbiorów oraz francuski symbol  Mariannê.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alfons Keustermans, ur. 1940 w Hoboken; dyrektor Miejskiej Akademii Sztuk Piêknych w Turnhout; medalier od 1982.
Yvette Gastauer-Claire.
Nicolas Cozon.
Bruno Ninaber van Eyben.
Vitor Santos.
Frantisek Chochola.
Prof. Guido Veroi.
Heikki Haivaoja, Pertti Makinen, Raimo Heino.
Prof. Rolf Lederbogen, Reinhart Heinsdorf (19232002), Sneschana Russewa-Hoyer i Heinz Hoyer.
A. Michelioudaki, N. Nikolaou, M. Andonatou, P. Sotiriou, N. Nikolaou, G. Stamatopoulos.
Eugenio Driutti, Luciana De Simoni, Ettore Lorenzo Frapiccini, Cladia Momoni, Maria Angela Cassol, Roberto Mauri,
Laura Cretara, Maria Carmela Colaneri.
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Euro niemieckie projektowa³a bu³garska artystka Snieszana Russewa-Hoyer, która
z mê¿em Heinzem Hoyerem wprowadzi³a na monety 2 i 1  niemieckie god³o  Or³a. Na
monetach 50 c, 20 c i 10 c Reinhardt Heinsdorf umieci³ Bramê Brandenbursk¹ jako
symbol po³¹czonych Niemiec w zjednoczonej Europie. Na monety najni¿szego nomina³u
prof. Rolf Lederbogen wprowadzi³ Licie Dêbu  symbol sprawiedliwoci w starych Niemczech i motyw z wycofanych monet fenigowych.
George Stamatopoulos na trzech monetach Grecji umieci³ armatorskie symbole jej
pozycji na morzu: Nowoczesny tankowiec (5 c), XIX wieczny ¿aglowiec (2 c) i Ateñski
Trój¿aglowiec (1 c). Irlandia wszystkie monety opatrzy³a narodowym symbolem Harfy
zaprojektowanym przez Jarlatha Hayesa.
Europejskie monarchie maj¹ na monetach wizerunki panuj¹cych. W Belgii wizerunek
króla Alberta II zaprojektowa³ Jan Alfons Keustermans, w Niderlandach wizerunek królowej
Beatrix projektant Bruno Ninaber van Eijben wykona³ w formie tradycyjnej na monetach
niskich nomina³ów i nowoczesny na monetach 1 i 2 . Podobnie post¹pi³a Yvette Gastauer-Claire projektuj¹ca monety z wizerunkiem Wielkiego Ksiêcia Luxemburga  Henryka.
W Hiszpanii, król Jan Karol I zdobi tylko dwie monety , podczas gdy wizerunek Miguela de
Cervantesa (15471616) figuruje na trzech monetach centowych, podobnie jak fronton
bazyliki katedralnej w miecie pielgrzymów  Santiago de Compostela.
Na rynku numizmatycznym najcenniejsze s¹ monety  emitowane przez Watykan. Na
omiu monetach prof. Guido Veroi przedstawi³ wizerunek papie¿a Jana Paw³a II. Nowoci¹
i osobliwoci¹ jest to, ¿e po raz pierwszy w historii pañstwa watykañskiego moneta
z wizerunkiem papie¿a jest bez podpisu, jedynie z napisem Citta del Vaticano, 2002.
Kolekcjonerzy p³ac¹ za zestawy monet  przygotowane w Hiszpanii tylko 24,5 . Komplet  niemieckich kosztuje 26,5 , austriackich 49,95, irlandzkich 155, San Marino ju¿
300 , a monety watykañskie, zupe³nie wyprzedane, kosztowa³y 400  za komplet.

SYMBOLE DWIÊKOWE
Hymn Unii Europejskiej
Oda Do radoci, pierwsze 20 taktów IV czêci IX Symfonii d-moll z udzia³em chóru
(opus 125) Ludwika van Beethovena ukoñczone w 1824 przez zupe³nie g³uchego kompozytora, zosta³a uznana 12 stycznia 1972 roku za oficjalny hymn Rady Europy.
29 maja 1986 w Brukseli podczas podnoszenia na maszt Flagi Europy zaprezentowano ten hymn jako muzyczny symbol Wspólnot Europejskich. Traktat o Unii Europejskiej
(Maastricht, 1992) przej¹³ i uzna³ odê Do radoci jako hymn Unii Europejskiej.
S³owa hymnu europejskiego stworzy³ Fryderyk Schiller (17591805), aran¿acja muzyczna za jest dzie³em austriackiego dyrygenta Herberta von Karajana (19081989). Herbert von Karajan (nawiasem mówi¹c, cz³onek NSDAP w latach 19331945) dokona³ specjalnej aran¿acji w trzech wersjach  na fortepian, na instrumenty dête oraz na orkiestrê
symfoniczn¹. Pracy tej towarzyszy³y pewne trudnoci. Von Karajan zobowi¹za³ siê bowiem
do wydania p³yty z hymnem. Wi¹za³y siê z tym kwestie dotycz¹ce w³asnoci partytury, praw
autorskich i wskazania wydawcy, który sta³by siê dystrybutorem p³yty. Strony stara³y siê
okreliæ udzia³ w zyskach oraz zasady wykorzystania hymnu w materia³ach ogólnoreklamo-
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wych Rady Europy bez koniecznoci p³acenia praw autorskich. Kiedy Rada Europy doprowadzi³a do zrzeczenia siê przez von Karajana praw autorskich okaza³o siê, ¿e kompozytor
zachowywa³ prawo do udzia³u w zyskach ze sprzeda¿y p³yty. Rada Europy oczekiwa³a te¿
prawa do nagrania p³yty z innymi dyrygentami i wydania kolejnych p³yt. W negocjacjach
Rada Europy zrezygnowa³a z tantiem za wykonywanie utworu w miejscach publicznych,
a von Karajan, zrzekaj¹c siê praw autorskich, zachowywa³ prawa do interpretacji oraz prawo do zwielokrotniania utworu. Ostatecznie Herbert von Karajan zrzek³ siê zysków, ale
zachowa³ prawo autorskie do dzie³a.
S³owa hymnu, jak ju¿ wspomniano, zawdziêczamy Fryderykowi Schillerowi. W burzliwej m³odoci, ju¿ po napisaniu pierwszego dramatu Zbójcy w 1781, wystawionego w teatrze w Mannheim w 1782, Schiller pracowa³ w tamtejszym teatrze. Tam tez pozna³ Charlottê von Kalb, zamê¿n¹ kobietê, z któr¹ mia³ g³ony romans. Wnikliwi badacze twierdz¹, ¿e
prawdopodobnie to w³anie chwile spêdzone z Charlott¹ da³y Fryderykowi Schillerowi ow¹
szalon¹ radoæ zapisan¹ w 1785 roku w odzie An die Freude. W Polsce, odê Do radoci
t³umaczy³o kilku poetów i autorów. Oto przyk³ady pierwszych wersów t³umaczenia Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, Karola Brzozowskiego, Jacka Cygana i Andrzeja Lama25.

Konstanty I. Ga³czyñski:
O, radoci, iskro bogów,
kwiecie Elizejskich Pól,
wiêta, na twym wiêtym progu
staje nasz natchniony chór.
Jasnoæ twoja wszystko zaæmi,
Z³¹czy, co rozdzieli los
Wszyscy ludzie bêd¹ braæmi
tam, gdzie twój przemówi g³os
Ona w sercu, w zbo¿u, w piewie,
ona w splocie ludzkich r¹k,
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej najwiêkszy niebios kr¹g.
Wstañcie, ludzie, wstañcie wszêdzie,
ja nowinê niosê wam:
na gwiadzistym firmamencie
bliska radoæ b³yszczy nam
25

Oda Do radoci Fryderyka Schillera (1786) jest znana g³ównie dziêki Beethovenowi, który myl o skomponowaniu do
niej muzyki powzi¹³ wczeniej; w szkicowniku z 1798 zapisa³ frazê z pierwszej partii chóru muß ein lieber Vater wohnen
(mieszka Ojciec upragniony). Wed³ug szkicu z 1812 mia³a to byæ uwertura na orkiestrê i chór, zamys³ umieszczenia czêci
wokalnej w koñcowej czêci IX Symfonii, której partytura by³a gotowa w 1824, pochodzi z lat poprzedzaj¹cych ostateczne uformowanie dzie³a (pocz¹tkowo fina³ mia³ byæ czysto instrumentalny). Najpierw powsta³y partie chóralne
i wczeniejsze wariacje orkiestralne wokó³ motywu radoci. Wstêpny recytatyw basowy mia³ pierwotnie brzmieæ: Zapiewajmy pieñ niemiertelnego Schillera!. Potem nastêpuj¹ pierwsze trzy strofy ody i chóry strofy czwartej, pierwszej
i trzeciej.
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Karol Brzozowski
Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj poród nas,
i kto wielk¹ mi³oæ znalaz³ ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choæby jedn¹ duszê rozpromieniæ móg³.
Ale kto mi³oci nie zna, niech nie wchodzi tu za próg.
Patrz, patrz: wielkie s³oñce wiatem biegnie sypi¹c z³ote skry,
jak zwyciêzca, jak bohater  biegnij, bracie, tak i ty.
Radoæ pryska z piersi ziemi, Radoæ pije ca³y wiat.
Dzi wchodzimy, wstêpujemy na Radoci z³oty lad.
Ona w sercu, zbo¿u, w piewie, ona w splocie ludzkich r¹k,
Z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwy¿szy niebios kr¹g.
Bracie, mi³oæ niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd,
Ca³¹ ludzkoæ we w ramiona i uca³uj jeszcze raz.
Wstañcie, ludzie, wstañcie wszêdzie, ja nowinê niosê wam:
Na gwiadzistym firmamencie mi³oæ mieszka tam.
Jacek Cygan
O radoci iskro Bogów
córko naszych szarych dni
wstêpujemy pe³ni ognia
chciwie w bramy wi¹tyñ Twych
Magia Twoja dzia³aæ zacznie
sprzêgnie to, co rozbi³ czas
wszyscy ludzie bêd¹ braæmi,
kiedy radoæ zabrzmi w nas
Si³a Twoja dzia³aæ zacznie
Sprzêgnie to co rozbi³ czas
wszyscy ludzie bêd¹ braæmi
kiedy radoæ zabrzmi w nas
Komu rozdam przyjañ w darze
Niech przyjani¹ darzy wiat
Kto mi³oci pozna³ twarz niech
w sercu nosi drog¹ twarz
Ten kto kiedy choæ w jednej duszy
mi³oæ roznieci³ niech tu trwa
ale kto ma w sercu suszê
z p³aczem niech po¿egna nas
ten kto kiedy choæ w jednej duszy
mi³oæ roznieci³ niech tu trwa
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Andrzej Lam
O radoci, iskro bogów,
Córo Elizejskich Pól,
Na wiêtoci twojej progu
piewa nam niebiañski chór.
Twoja moc cudowna zaæmi
Zgubny podzia³, gorzkie ³zy;
Wszyscy ludzie bêd¹ braæmi,
Gdy twe skrzyd³o w locie lni.
CHÓR
Z³¹czcie rêce, miliony!
Pokochajcie ca³y wiat!
Bracia  nad sklepieniem gwiazd
Mieszka Ojciec upragniony.
Komu dobry los pozwoli³,
Aby kocha³ brata brat,
Kto ma³¿onkê mi³¹ zdoby³,
Ten niech bêdzie z nami rad!
Tak  kto choæby jedn¹ duszê
Na tym wiecie swoj¹ zwie!
A kto w mroczn¹ pustkê uszed³,
¯egna z p³aczem zwi¹zek ten.
Przed referendum w czerwcu 2003 w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej  Prezydent RP Aleksander Kwaniewski rozsy³a³ masowo wersjê hymnu europejskiego opowiadaj¹c siê za przek³adem Konstantego I. Ga³czyñskiego26, w wykonaniu Chóru
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Polskiej Orkiestry Radiowej, Chóru ¯eñskiego Filharmonii Narodowej pod dyrekcj¹ Boles³awa Szuli, z przygotowaniem chóru przez
Andrzeja Banasiewicza.

26

Por. komentarz Andrzeja Lama do przek³adu Ga³czyñskiego: Ga³czyñski da³ znakomit¹ pod wzglêdem poetyckim
parafrazê (w kolejnoci) pierwszej i drugiej strofy, chóru strofy czwartej, trzeciej strofy i chórów strof pierwszej
i trzeciej, zrównuj¹c formê wersyfikacyjn¹ obu tych czêci kompozycyjnych, tzn. tekstu g³ównego i chóru.
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SYMBOLE INSTYTUCJONALNE
Dzieñ Europy
Ustanowiony w padzierniku 1964 jest obchodzony od 1965 zawsze 5 maja dla upamiêtnienia rocznicy powstania Rady Europy 5 maja 1949. Jego celem jest pe³niejsze w³¹czenie obywateli w proces zjednoczenia europejskiego. Od 1974 w Dniu Europy akcentowane s¹ szczególnie prawa cz³owieka, ochrona rodowiska i wspó³praca kulturalna. Wywieszane s¹ flagi Europy.

Dzieñ Unii Europejskiej
Obchodzony jest corocznie 9 maja dla upamiêtnienia deklaracji ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana dotycz¹cej powo³ania pierwszej Wspólnoty Europejskiej, jak¹ by³a Europejska Wspólnota Wêgla i Stali  9.5.1950. Wywieszane s¹ flagi Europy, a pracownicy instytucji unijnych nie pracuj¹.

Konstytucja europejska
To fundamentalny dokument UE, który ma zacieniæ integracjê europejsk¹ m.in. przez
nadanie Unii Europejskiej osobowoci prawnej i ustanowienie obywatelstwa UE daj¹cego
prawo do swobodnego przemieszczania siê i osiedlania na obszarze UE oraz opiekê konsularn¹ poza granicami UE. Konstytucja europejska  negocjowana w jesieni 2003  ma
okreliæ równie¿ tryb wystêpowania danego pañstwa z UE.
Katalog dalszych symboli europejskich jest otwarty.

ród³a:
Archiwalne:
Le Drapeau de lEurope  plik  fotokopie dokumentów poufnych Conseil de lEurope z okresu
16.07.195128.04.1983 otrzymane w czasie badañ w Strasbourgu w 1993; wersja francuska
i wersja angielska.
Le Drapeau de lEurope  Charte Graphique, Commission des Communautes Europeennes, bmw.
Consultative Assemby of the Council of Europe  Emblem of the Council if Europe, Fifth Ordinary
Session, 21.09.1953.
Euro coins, from design to circulation, Euro papers nr 37/May/2000, European Communities.

Bibliograficzne:
Anniversaire du Drapeu de l Europe, (Timbres) 19551975, Conseil de lEurope.
Balcerowicz Leszek  Zrób pierwszy krok do euro, NBP, Warszawa, 2003.
Biran de F.  Drapeau pour lEurope, Dernieres Nouvelles dAlsace, Strasbourg, 20.06.1989.
Beb³owski Andrzej, Ma³achowski Kajetan, Serwatowski W³adys³aw, Skorupski Jacek, Znamierowski
Alfred  S³ownik weksylologiczny, Flaga nr 2/3, Warszawa, 1999.
Brzozowska Anna  Magia znaków. Symbole europejskie, w: Zwi¹zki bliniacze  wspó³praca
samorz¹dów lokalnych, Zwi¹zek Miast Polskich, Poznañ 1998.
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Lager Carole  Le drapeau europeen: histoire et symbolisme, Fahnen Flags Drapeaux, Swiss Society
of Vexillology, Zollikofen, 1999.
Lam Andrzej  Fryderyk Schiller  Oda Do radoci, Pobocza, nr 4/2003.
McLoughlin Clara, Killford Faith  Exploring Europe, Europe on the move, European Commission,
Buksela 1996.
Kowalski Krzysztof  Europa: mity, modele, symbole, Miêdzynarodowe Centrum Kultury, Kraków,
2002.
Serwatowski W³adys³aw  Flaga Ziemi, Wiadomoci, Wroc³aw, 24.10.1978.
Serwatowski W³adys³aw  Earth Flag Design  Global Solidarity, Sewilla, 1992.
Serwatowski W³adys³aw  Leksykon Flagi Ziemi, Centrum Flagi Ziemi, Rzeszów, 1994.
Serwatowski W³adys³aw  Gwiazdy Europy, gwiazdy Apokalipsy, Rzeczpospolita, 8.12.1994.
Serwatowski W³adys³aw  Glosariusz terminologii geoweksylograficznej angielskiej, francuskiej i polskiej,
Neoterm  wiatowa terminologia specjalistyczna, Warszawa, 1994.
Serwatowski W³adys³aw  I wiatowe Biennale Znaków Towarowych i Symboli, Aida-Media, Wroc³aw,
nr 3/1995.
Serwatowski W³adys³aw  Earth Flag Symbols, w: Logo World  Symbol Festival, Interecho Press 
International Logo Center, Zandhoven, Belgia 1995.
Serwatowski W³adys³aw  Historia i znaczenie motywów politycznych i religijnych na fladze Europy,
XVI International Congress for Vexillology, Warszawa, 1995.
Serwatowski W³adys³aw  Heraldyka biznesu, w: Gospodarka pod w³asn¹ bander¹, Instytut Marki
Polskiej, Warszawa, 2000.
Serwatowski W³adys³aw  Flagi i symbole na masztach i w kongresowych wnêtrzach; podstawy
protoko³u, wiat Kongresów i Targów, Warszawa, 11/2000.
Serwatowski W³adys³aw  Nowe symbole miasta  Flagi tolerancji w Warszawie; w: Towns & Cities:
Arms, Flags and Seals, Ukrainian Heraldry Society, National Academy of Science of Ukraine, Lwów
2003.
Serwatowski W³adys³aw  Polskie euro  jakie i kiedy, Perspektywy, nr 10/2003.
Serwatowski W³adys³aw  Oblicza polskiego euro Faces of the Polish Euro, pokaz projektów, Design
Show, Warszawa, 2004.
Sobotka Kazimierz, Szewczyk Marcin  Unia Europejska, informator o polityce kulturalnej, Komitet
Integracji Europejskiej, £ód, 1999.
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Zbigniew Czachór

Unia Europejska
 podstawowe pojêcia i instytucje
Acquis communautaire
Dorobek prawny trzech Wspólnot Europejskich: Wspólnoty Europejskiej (przed traktatem z Maastricht: Europejska Wspólnota Gospodarcza), Europejskiej Wspólnoty Wêgla
i Stali (traktat o jej powo³aniu wygas³ w roku 2002) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej. Na acquis communautaire sk³adaj¹ siê: porz¹dek prawny, zasady prawne, orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoci oraz S¹du Pierwszej Instancji. Acquis communautaire
musz¹ zaakceptowaæ wszystkie pañstwa przystêpuj¹ce do Unii Europejskiej.

Przepisy unijne, czyli zawartoæ aktów prawnych Unii Europejskiej
Ze wzglêdu na swój charakter i znaczenie rozporz¹dzenie wspólnotowe mo¿na przyrównaæ do polskiej ustawy. Rozporz¹dzenie ma zasiêg ogólny, tzn. zawiera ono normy
prawne obowi¹zuj¹ce wszystkich, których dotyczy okrelona w tym akcie sytuacja, tzn.
obowi¹zuje na terenie wszystkich pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Dotyczy ono
zarówno pañstw, jak i ich obywateli. Rozporz¹dzenie stosowane jest wprost (bezporednio), od momentu jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej.
W porównaniu z rozporz¹dzeniem, dyrektywa ma charakter mniej kategoryczny.
Do tej formy aktu prawnego Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska siêgaj¹ wtedy,
gdy kompetencje do podjêcia dzia³ania le¿¹ po stronie Unii, ale dobór rodków realizacji
pozostaje w gestii pañstw cz³onkowskich. Stosowana jest zatem wówczas, gdy prawo
europejskie stwarza mo¿liwoæ u¿ycia instrumentu integracyjnego o ³agodniejszym charakterze i gdy nie jest wymagane scentralizowane zarz¹dzanie okrelonymi sferami aktywnoci UE. Podobnie jak rozporz¹dzenie, dyrektywa ma charakter wi¹¿¹cy, ale w odró¿nieniu od niego, nie ma charakteru normatywnego. Obowi¹zuje wy³¹cznie adresatów
(pañstwa), do których zostaje wyranie skierowana. Dyrektywy s¹ czêsto wykorzystywanym rodkiem do realizacji celów zwi¹zanych z procesem harmonizacji prawa w pañstwach cz³onkowskich, szczególnie Rynku Wewnêtrznego. Na nie to musz¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê przedsiêbiorcy.
Decyzja (w ca³oci) obowi¹zuje tych, do których zosta³a skierowana. Taka konstrukcja czyni j¹ podobn¹ do polskiej decyzji administracyjnej. Jest to instrument prawny stosowany w konkretnych przypadkach i mo¿e dotyczyæ zarówno jednego lub wiêkszej liczby
pañstw cz³onkowskich, jak te¿ jednostek (osób fizycznych i prawnych).
W odró¿nieniu od dyrektyw, rozporz¹dzeñ i decyzji, zalecenie pozbawione jest mocy
wi¹¿¹cej. Adresat nie ma zatem prawnego obowi¹zku zastosowania siê do niego. Wyra¿a
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ono przede wszystkim stanowisko Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w okrelonej sprawie. Bardzo czêsto proponuje ono tak¿e przyjêcie konkretnych rozwi¹zañ
i formu³uje postulaty wobec adresatów. Ich adresatami s¹ przede wszystkim pañstwa
cz³onkowskie.
Opinia jest rodkiem prawnego oddzia³ywania w postêpowaniu wewnêtrznym, miêdzy poszczególnymi instytucjami Wspólnot Europejskich. Opinie wydawane s¹ zarówno
przez Komisjê Europejsk¹ (tzw. opinie umotywowane, kierowane do pañstw naruszaj¹cych prawo europejskie), Parlament Europejski (w procesie stanowienia prawa, gdy wypowiada siê na temat proponowanych aktów prawnych), jak i przez inne instytucje wspólnotowe, np. przez Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny, Komitet Regionów czy Komitet Konsultacyjny.
Nie s¹ aktami prawa ani pierwotnego, ani pochodnego programy dzia³ania, w których
zawarte s¹ ró¿nego rodzaju cele i zadania polityki realizowanej przez Wspólnoty i Uniê
Europejsk¹.

Bud¿et Unii Europejskiej
Dochody i wydatki Wspólnot Europejskich. Dochody Wspólnot pochodz¹ w przewa¿aj¹cej czêci z wp³ywów uzyskanych w pañstwach cz³onkowskich z podatku od wartoci dodanej (VAT)  od 1% w roku 2000 do 0,5% w roku 2004. Przypadaj¹ce Wspólnotom rodki finansowe wp³acane s¹ przez pañstwa cz³onkowskie i oddawane do dyspozycji Komisji Europejskiej realizuj¹cej bud¿et. Do dochodów nale¿¹ te¿ op³aty nak³adane na towary rolne i c³a. Pañstwa cz³onkowskie wp³acaj¹ tak¿e do kasy Unii Europejskiej rocznie 1,21% swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB). Wydatki bud¿etowe
Wspólnot dziel¹ siê na: obligatoryjne i nieobligatoryjne. Do obligatoryjnych nale¿¹ te,
które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych traktatów i aktów prawnych (np. dotycz¹ce wspólnej
polityki rolnej). Do nieobligatoryjnych wydatków zalicza siê m.in. koszty funduszy strukturalnych, badañ i nowych technologii. Bud¿et Unii Europejskiej w 2001 r. wynosi³
ponad 92 mld euro.

Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej
Wydawany jest we wszystkich jêzykach urzêdowych Unii Europejskiej. Od 1 maja
2004 r. równie¿ w jêzyku polskim. Struktura Dziennika Urzêdowego UE oparta jest na
dzia³ach nazywanych seriami.
 Seria opatrzona symbolem L zawiera wszelkie akty prawne wydawane przez instytucje unijne;
 Seria C zawiera natomiast projekty aktów prawnych, opinie, dokumentacjê spraw
wniesionych do Trybuna³u Sprawiedliwoci oraz niektóre jego orzeczenia, aktualny
terminarz obrad instytucji, protoko³y z posiedzeñ Parlamentu Europejskiego oraz aktualny kurs euro wobec walut narodowych;
 Seria S zawiera za³¹czniki i uzupe³nienia (suplement).
Osoby chc¹ce precyzyjnie poznaæ funkcjonowanie Wspólnot i Unii (prawnicy, urzêdnicy, przedsiêbiorcy, naukowcy itd.) powinni zapewniæ sobie do nich sta³y i pe³ny dostêp.
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Dzienniki Urzêdowe dostêpne s¹ w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej, m.in.
w bezp³atnym systemie EUR-LEX na stronie internetowej http://europa.eu.int/eur-lex.

Etapy integracji europejskiej
Pierwszym etapem by³o utworzenie trzech Wspólnot Europejskich; Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali (1951), Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1957) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1957). Pañstwami za³o¿ycielskimi trzech Wspólnot Europejskich by³y:
Francja, W³ochy, Republika Federalna Niemiec, Belgia, Holandia i Luksemburg. Drugi etap
integracji zainaugurowany zosta³ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych decyzj¹ o poszerzeniu
Wspólnot o Daniê, Irlandiê i Wielk¹ Brytaniê (1972), koordynacj¹ wspólnej polityki zagranicznej, powo³aniem Rady Europejskiej (1974) oraz urzeczywistnieniem unii celnej. Zakoñczy³ siê
on decyzj¹ o wyborach bezporednich do Parlamentu Europejskiego, które odby³y siê w 1979.
Trzeci etap mia³ za zadanie prze³amanie kryzysu integracji. Obj¹³ on lata osiemdziesi¹te. Jednym z jego osi¹gniêæ by³o przyjêcie Jednolitego Aktu Europejskiego (1986) uzupe³niaj¹cego
istotne zapisy traktatów wspólnotowych. W tym te¿ okresie przyjêto nowe pañstwa cz³onkowskie: Grecjê (1981), Portugaliê i Hiszpaniê (1985). W 1985 Przewodnicz¹cym Komisji zosta³
Jacques Delors. Czwarty etap zaowocowa³ przyjêciem Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht
1992, wszed³ w ¿ycie 1 XI 1993) oraz poszerzeniem Unii Europejskiej o nowe pañstwa:
Austriê, Finlandiê i Szwecjê (1995). Od stycznia 1995 Unia Europejska liczy 15 pañstw cz³onkowskich. W 1999 r. w ¿ycie wszed³ podpisany w 1997 r. Traktat Amsterdamski. Od 1999 r.
ropoczêto realizacjê ostatniego etapu Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) z Europejskim
Systemem Banków Centralnych, Europejskim Bankiem Centralnym i wspóln¹ walut¹ (euro).
Do Unii Gospodarczej i Walutowej przyst¹pi³o 12 pañstw Unii Europejskiej. Odmówi³y przyst¹pienia: W. Brytania, Szwecja i Dania. Euro sta³o siê jedynym rodkiem p³atniczym pañstw
UGW w roku 2002. W grudniu 2002 r w Kopenhadze podjêto historyczn¹ decyzjê o rozszerzeniu UE o 10 nowych pañstw (Litwa, £otwa, Estonia, Czechy, S³owacja, Wêgry, S³owenia,
Malta, Cypr i Polska). Natomiast w roku 2003 wszed³ w ¿ycie podpisany w grudniu 2000 r.
Traktat Nicejski. 1 maja 2004 r. 10 nowych pañstw sta³o siê pe³noprawnymi cz³onkami UE.

Euro
Najwa¿niejszym dla gospodarki Unii Europejskiej wydarzeniem by³o utworzenie w 1999
Unii Gospodarczej i Walutowej ze wspóln¹ walut¹ euro.
1 II 2002 r. euro sta³o siê jedynym rodkiem p³atniczym na obszarze wszystkich pañstw
cz³onkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej. Korzyci wynikaj¹ce z wprowadzenia jednolitej waluty euro: 1) dla przeciêtnego mieszkañca Unii Europejskiej: pozbycie siê problemu
wymiany walut w trakcie wyjazdów zagranicznych; ³atwoæ w porównywaniu cen; 2) dla
gospodarki Unii Europejskiej: ³atwoæ w transferze kapita³u; wyeliminowanie problemów
zwi¹zanych z wahaniem kursów walutowych.

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)
Powsta³a na mocy Traktatu Rzymskiego w 1957. Razem ze Wspólnot¹ Europejsk¹
(dotychczas EWG) stanowi¹ pierwszy filar Unii Europejskiej. Celem Euroatomu jest pokojowe wykorzystanie energii j¹drowej przez: rozwijanie badañ, ustanawianie jednolitych norm
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bezpieczeñstwa i kontroli, zapewnienia szerokich rynków zbytu i dostêpu do materia³ów
rozszczepialnych, koordynowanie inwestycji przemys³owych oraz zak³adanie wspólnych
przedsiêbiorstw w dziedzinie energii atomowej. Istotna w pracach Euroatomu jest pomoc
techniczna krajom rozwijaj¹cym siê w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej.

Europejski Bank Centralny (EBC)
Jego powstanie zapowiedzia³ Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht. Europejski Bank
Centralny wspólnie z narodowymi bankami centralnymi tworzy Europejski System Banków
Centralnych (ESBC), który odpowiada za ustalenia i realizacjê polityki pieniê¿nej Unii Gospodarczej i Walutowej. ESBC ma za zadanie: utrzymanie stabilnoci cen, definiowanie i
realizowanie polityki walutowej Unii Europejskiej oraz przeprowadzanie operacji dewizowych. Przechowuje i zarz¹dza urzêdowymi rezerwami dewizowymi pañstw cz³onkowskich
Unii. Poza tym do jego zadañ nale¿y umo¿liwianie sprawnego funkcjonowania systemów
p³atnoci. ESBC przyczyniaæ siê bêdzie do sprawnego prowadzenia przez kompetentne
w³adze polityki zwi¹zanej z kontrol¹ instytucji kredytowych oraz stabilnoci systemu finansowego. Rol¹ Europejskiego Banku Centralnego jest przede wszystkim realizacja zadañ powierzonych ESBC. EBC powo³any zosta³ w trzecim i ostatnim etapie realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, tzn. po 1 I 1999. Jego siedzib¹ jest Frankfurt nad Menem.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Powo³ano go traktatem o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi traktatem o Unii Europejskiej) . Zadaniem EBI jest przyczynianie siê (siêgaj¹c do
rynku kapita³owego i rodków w³asnych Unii Europejskiej) do zrównowa¿onego i stabilnego
rozwoju Wspólnego Rynku w interesie wszystkich pañstw cz³onkowskich. Prowadz¹c dzia³alnoæ nie nastawion¹ na zysk, EBI udziela po¿yczek i gwarancji umo¿liwiaj¹cych finansowanie projektów we wszystkich sektorach gospodarki. Nale¿¹ do nich m.in. projekty rozwoju regionów mniej rozwiniêtych, projekty modernizacji i przekszta³cania przedsiêbiorstw
lub rozwoju nowych obszarów dzia³añ oraz inne projekty obejmuj¹ce wiêksz¹ liczbê pañstw
cz³onkowskich (najczêciej z zakresu: transportu, telekomunikacji, energetyki, przemys³u
i ochrony rodowiska). EBI w³¹cza siê te¿ w pomoc rozwojow¹ dla krajów obszaru Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (konwencje z Lome). W latach 19942000 EBI zamierza³ przeznaczyæ
3,3 mld ECU (od 1999 r. w przeliczeniu na euro) na wsparcie inwestycji w krajach Europy
rodkowowschodniej.

Europol
Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht zak³ada równie¿ wspó³pracê policji w celach
prewencyjnych i walkê z terroryzmem, z nielegalnym handlem narkotykami i innymi formami
miêdzynarodowej przestêpczoci. Do realizacji tych celów podpisana zosta³a w 1995 r. konwencja (nie wesz³a jeszcze w ¿ycie), która zak³ada utworzenie Biura (Urzêdu) Policji Europejskiej (EUROPOL). Biuro to funkcjonowa³oby na bazie systemu wzajemnej informacji pomiêdzy policjami pañstw Unii Europejskiej. Nowy Traktat Amsterdamski wzmacnia kompetencje
EUROPOL-u, szczególnie w zakresie zwalczania zorganizowanej przestêpczoci.
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Fundusze Strukturalne
Do Funduszy Strukturalnych nale¿¹: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla
Rolnictwa (Sekcja Doradcza), Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Finansowy Instrument Doradztwa w zakresie Rybo³ówstwa oraz warunkowo
Fundusz Kohezyjny (Spójnoci). Fundusze Strukturalne maj¹ za zadanie przyczynienie siê
do gospodarczej i spo³ecznej spójnoci Unii Europejskiej poprzez ³agodzenie dysproporcji
w zakresie poziomu ¿ycia ludnoci, infrastruktury regionalnej i zatrudnienia. Wyra¿a siê to
przede wszystkim w ich udziale w realizacji Rynku Wewnêtrznego Unii. Ka¿dy z tych Funduszy opiera sw¹ dzia³alnoæ o w³asny statut, sposoby postêpowania i obszar aktywnoci.
Korzystaj¹ z nich przede wszystkim kraje cz³onkowskie UE, takie jak: Irlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia. Z funduszy strukturalnych mog¹ korzystaæ regiony, których Produkt
Krajowy Brutto (PKB) na mieszkañca wynosi mniej ni¿ 75% (z wyj¹tkiem Funduszu Kohezyjnego  tu obowi¹zuje granica 90% PKB ) redniego PKB Unii Europejskiej.
Fundusz Kohezyjny (Spójnoci) dzia³alnoæ rozpocz¹³ w 1994 r. Przyczyniaæ siê ma do
wsparcia przede wszystkim projektów dotycz¹cych rodowiska i sieci transeuropejskich
(w zakresie infrastruktury transportu). Ze rodków Funduszu korzystaj¹ pañstwa cz³onkowskie,
które osi¹gaj¹ Produkt Krajowy Brutto (PKB) poni¿ej 90% przeciêtnego PKB w ca³ej Unii.

Instytucje Unii Europejskiej
Zgodnie z traktatami za³o¿ycielskimi Wspólnot Europejskich wykonanie zadañ im powierzonych zapewniaj¹ nastêpuj¹ce organy (instytucje): Parlament Europejski, Rada Unii
Europejskiej, Komisja Europejska, Trybuna³ Sprawiedliwoci i Trybuna³ Obrachunkowy. Radê
i Komisjê wspiera Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny i Komitet Regionów, które pe³ni¹ funkcje
doradcze. Do instytucji Unii nale¿y te¿ Rada Europejska (nie nale¿y jej myliæ z Rad¹ Europy), której dzia³alnoæ uregulowano prawnie w Jednolitym Akcie Europejskim (obowi¹zuj¹cym od 1987). Na mocy traktatu tzw. fuzyjnego (od 1967) wszystkie trzy Wspólnoty (Europejska Wspólnota Wêgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Wspólnota
Europejska) mia³y wspólne organy. Instytucje Unii Europejskiej maj¹ siedziby w trzech
miastach: Strasburgu (Parlament Europejski), Luksemburgu (Trybuna³ Sprawiedliwoci
i Trybuna³ Obrachunkowy) i Brukseli (Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej).

Integracja
Wed³ug definicji s³ownikowej integracja to  wytwarzanie ca³oci z drobnych cz¹stek.
Proces integracji  inaczej mówi¹c  polega na kszta³towaniu siê takich wzajemnych powi¹zañ miêdzy poszczególnymi jednostkami, które prowadz¹ do ukszta³towania siê nowej, skomponowanej z tych czêci ca³oci. Inaczej mówi¹c integracja polega na procesie ³¹czenia,
scalania, syntezy mniejszych jednostek (struktur) w wiêksze. Integracja obejmowaæ mo¿e
ró¿norodne sfery ¿ycia spo³ecznego. Najczêciej dotyczy ona integracji miêdzynarodowej
sprowadzaj¹cej siê do scalania ekonomicznego lub (i) politycznego pañstw. Dlatego te¿
rozró¿nia siê integracjê gospodarcz¹ i polityczn¹. W jednym i drugim przypadku pañstwa
uczestnicz¹ce w integracji przystêpuj¹ do niej maj¹c w niej okrelone motywy i interesy
(korzyci). Ka¿da integracja musi opieraæ siê na okrelonych podstawach formalno-prawnych i instytucjach. Do najwa¿niejszych cech integracji nale¿¹: internacjonalizacja ¿ycia
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politycznego i gospodarczego; wiadoma dzia³alnoæ podmiotów integracji w zakresie formowania i regulowania g³êbokich i trwa³ych powi¹zañ integracyjnych; proces zbli¿ania narodów.
W ramach integracji wyró¿nia siê równie¿ podzia³ na integracjê regionaln¹ i subregionaln¹ (scalanie siê mniejszych grup pañstw, gdy nierealna okazuje siê integracja ca³ego
regionu). Przyk³adem integracji subregionalnej by³o utworzenie trzech Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

Jêzyki urzêdowe Unii Europejskiej
Czêsto zadajemy sobie pytanie, czy w zintegrowanej Europie obowi¹zywaæ bêdzie
tylko jeden jêzyk. Nale¿y s¹dziæ, ¿e tak siê nie stanie. ¯adne z pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej z pewnoci¹ nie zgodzi siê, aby jeden z ich jêzyków sta³ siê jedynym obowi¹zuj¹cym na ca³ym obszarze Unii. Natomiast wprowadzenie jakiego nowego jêzyka w obecnych czasach i warunkach wydaje siê niemo¿liwe. Co prawda pojawia³y siê takie pomys³y,
aby takim jêzykiem sta³o siê ESPERANTO. Nie uda³o siê jednak tego zamys³u zrealizowaæ.
Po rozszerzeniu UE do 25 pañstw w pracach instytucji Unii Europejskiej obowi¹zuje
20 równoprawnych jêzyków urzêdowych. Wszystkie dokumenty Unii t³umaczone s¹ na
ka¿dy z tych jêzyków. Warto równie¿ wiedzieæ, i¿ osoby szukaj¹ce pracy w instytucjach
europejskich powinny w³adaæ jêzykiem francuskim i angielskim. W systemie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (drugi filar Unii Europejskiej) jêzykiem obrad, poza
posiedzeniami ministrów, jest jêzyk angielski i francuski. Natomiast posiedzenia Trybuna³u
Sprawiedliwoci odbywaj¹ siê tylko w jêzyku francuskim. Sprawami t³umaczeñ zajmuje siê,
powo³ane przez Uniê, Europejskie Centrum T³umaczeñ (European Translation Centre)
z siedzib¹ w Luksemburgu.

Komisja Europejska
Komisja Europejska jest instytucj¹ trzech Wspólnot Europejskich (Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Wêgla i Stali i Europejska Wspólnota Energii Atomowej).
Nazywana jest stra¿nikiem traktatów. Do jej kompetencji nale¿¹: prawo inicjatywy prawodawczej, reprezentacja interesów i koordynacja dzia³añ Wspólnot (wewn¹trz i na zewn¹trz Unii Europejskiej), kontrola stosowania prawa wspólnotowego (europejskiego), realizacja postanowieñ zawartych w traktatach oraz aktach prawnych przyjêtych przez Wspólnoty. Komisja liczy obecnie 20 komisarzy (jeden lub dwóch komisarzy z ka¿dego pañstwa
cz³onkowskiego, w tym przewodnicz¹cy i jego dwóch zastêpców). Przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej jest Jose Manuel Barroso. W strukturze Komisji funkcjonuj¹ Dyrekcje Generalne (odpowiedzialne za realizacjê poszczególnych polityk Unii Europejskiej) oraz wyspecjalizowane s³u¿by (np. S³u¿ba Prawna).
Komisja Europejska stoj¹c na stra¿y przestrzegania europejskiego prawa wspólnotowego kontroluje: 1. Przestrzeganie przez pañstwa cz³onkowskie norm prawnych zawartych
w traktatach, umowach miêdzynarodowych zawieranych przez Uniê, jak i norm zawartych
w unijnych aktach prawnych, takich jak: rozporz¹dzenia i decyzje. 2. Transpozycjê dyrektyw wspólnotowych do porz¹dku prawnego pañstw cz³onkowskich, zarówno je¿eli chodzi
o przestrzeganie czasu transpozycji, jak i jej jakoci. 3. Realizacjê bud¿etu Unii Europejskiej.
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Informacje dotycz¹ce ³amania prawa wspólnotowego mog¹ przekazywaæ Komisji Europejskiej pozosta³e instytucje unijne, pañstwa cz³onkowskie, osoby prawne i fizyczne.

Konwent Europejski
Formu³a Konwentu zastosowana zosta³a w Unii Europejskiej po raz pierwszy
w trakcie przyjmowania Karty Praw Podstawowych. Natomiast w zakres rewizji traktatowej
w³¹czona zosta³a do ostatniej czêci Deklaracji z Laeken pt. Utworzenie Konwentu w sprawie przysz³oci Europy. Deklaracja zak³ada³a, ¿e zamierzeniem Konwentu bêdzie rozwa¿enie kluczowych aspektów przysz³ego rozwoju Unii oraz identyfikacja rozmaitych mo¿liwych
odpowiedzi. W praktyce g³ównym zadaniem Konwentu Europejskiego sta³o siê przygotowanie, w sposób klarowny i wszechstronny, zwartego projektu traktatu konstytucyjnego,
celem przed³o¿enia go pod obrady nowej konferencji miêdzyrz¹dowej.
Konwent analizowa³ najwa¿niejsze kwestie, jakie wynika³y dla Unii z jej rozwoju.
Rozpocz¹³ on pracê od tzw. fazy s³uchania, której celem by³o zapoznanie siê z oczekiwaniami pañstw cz³onkowskich i kandyduj¹cych oraz ich obywateli (st¹d obecnoæ organizacji pozarz¹dowych ). Nastêpny etap polega³ na analizie porównawczej zalet i wad proponowanych sposobów organizowania Unii Europejskiej w przysz³oci. Celem trzeciej fazy
sta³o siê syntetyczne opracowanie traktatu konstytucyjnego, z mo¿liwymi opcjami rozwi¹zañ.
Konwent obradowa³ od marca 2002 r. do lipca 2003 r. Zakoñczy³ siê przyjêciem
Projektu Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy.

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Unia Europejska jako jeden z g³ównych celów swego dzia³ania przyjê³a wzmocnienie
ochrony praw i interesów obywateli pañstw cz³onkowskich. Dla realizacji tego celu
w traktacie o Wspólnocie Europejskiej znalaz³ siê zapis (wprowadzony przez traktat
o Unii Europejskiej) dotycz¹cy obywatelstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z nim ka¿da osoba posiadaj¹ca obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego sta³a siê automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Korzystaj¹c z tego uprawnienia ka¿dy obywatel ma prawo do swobodnego poruszania siê i przebywania na obszarze pañstw cz³onkowskich. Poza tym ka¿dy obywatel UE. zamieszka³y na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, którego nie jest
obywatelem, posiada prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach samorz¹dowych
w tym pañstwie. Podobnie dzieje siê w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do praw wynikaj¹cych z o. UE. nale¿¹ te¿: wspólna ochrona dyplomatyczna i konsularna, prawo przedk³adania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz mo¿liwoæ zwracania siê do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. Traktat Amsterdamski zak³ada³, ¿e obywatelstwo europejskie uzupe³nia, ale nie zastêpuje obywatelstwa poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE.

Parlament Europejski
Organ (instytucja) trzech, a od 2002 r. dwóch Wspólnot Europejskich (Wspólnota
Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej) i Unii Europejskiej. P.E. sk³ada
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siê z przedstawicieli spo³eczeñstw pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej wybieranych
w wyborach bezporednich (na okres piêciu lat). Obecnie liczy 626 deputowanych. Po
rozszerzeniu o 10 (a potem 12) pañstw ich liczba zwiêkszy siê do 732. Polska uzyska³a
w P.E. 54 miejsc. Parlament nie jest instytucj¹ stanowi¹c¹ prawo w Unii Europejskiej.
Wspomaga on jedynie proces decyzyjny m.in. przez procedurê wypracowywania wspólnego stanowiska czy te¿ wydawanie opinii. P.E. ma tak¿e uprawnienia dotycz¹ce uchwalania
bud¿etu, przyjmowania nowych cz³onków oraz zatwierdzania uk³adów stowarzyszeniowych.
Kontroluje pracê Komisji Europejskiej. Mo¿e tak¿e ustanawiaæ tymczasowe Komitety Dochodzeniowe (kontrolne) badaj¹ce ewentualne wykroczenia lub nieprawid³owoci w stosowaniu prawa wspólnotowego (europejskiego). P.E., podobnie jak parlamenty narodowe,
funkcjonuje w oparciu o frakcje partyjne, a nie narodowe Najwiêksze z nich to socjalici,
chrzecijañscy demokraci oraz libera³owie.

PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economy)
Jest programem pomocy finansowej dla 11 pañstw Europy rodkowej i Wschodniej
(Albania, Bu³garia, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia
i Wêgry). Program Phare udostêpnia rodki finansowe na wspieranie procesu przemian
gospodarczych i umacnianie systemu demokratycznego w tych krajach. Program ten stanowi g³ówn¹ podstawê strategii przygotowuj¹cej pañstwa Europy rodkowej i Wschodniej do
cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Program polega na transferze know-how (doradztwo,
szkolenia, nowe instytucje) oraz pomocy inwestycyjnej (dotacje kapita³owe, gwarancje kredytowe, linie kredytowe i fundusze na rozwój infrastruktury). Do dziedzin priorytetowych
nale¿¹: rozwój sektora prywatnego i wspieranie przedsiêbiorstw, restrukturyzacja rolnictwa,
owiata, ochrona zdrowia, wspó³praca transgraniczna, szkolenia i badania naukowe oraz
rozwój infrastruktury w zakresie energetyki, transportu, telekomunikacji oraz ochrony rodowiska. Najwiêcej rodków otrzyma³y Polska, Wêgry i Rumunia.

Prawo wspólnotowe (europejskie)
ród³a prawa Wspólnot Europejskich dziel¹ siê na: pierwotne i pochodne. Do pierwotnych róde³ p. w. nale¿¹: Traktat Paryski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Wêgla
i Stali (8 IV 1951) oraz Traktaty Rzymskie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (oba z 25 III 1957).Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie podpisane zosta³y przez szeæ pañstw za³o¿ycielskich. Nale¿¹ do nich: Belgia,
Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec oraz W³ochy. Do pierwotnych róde³ prawa europejskiego nale¿¹ tak¿e: Traktat o Fuzji Organów (1965), Jednolity
Akt Europejski (1986) i Traktat o Unii Europejskiej (z Maastricht, 1992), Traktat Amsterdamski (wszed³ w ¿ycie w 1999) i Nicejski (wszed³ w ¿ycie w roku 2003). Do róde³ pierwotnych zalicza siê równie¿ umowy o przyst¹pieniu nowych pañstw cz³onkowskich.
Do pochodnych (wtórnych) róde³ prawa wspólnotowego (europejskiego) nale¿¹ akty prawne wydawane przez organy (instytucje) Wspólnot Europejskich. S¹ to: rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Trzy pierwsze s¹ wi¹¿¹ce w stosunku do ich adresatów;
zalecenia i opinie nie maj¹ takiego charakteru. Do róde³ prawa wspólnotowego zalicza siê
tak¿e umowy miêdzynarodowe zawierane z krajami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi, a tak¿e porozumienia zawierane miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
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Rada Europejska
Powsta³a w 1974 jako forma systematycznych spotkañ szefów rz¹dów i pañstw
cz³onkowskich Wspólnot Europejskich. Jej obecnoæ w strukturze instytucjonalnej Wspólnot potwierdzona zosta³a formalnie w Jednolitym Akcie Europejskim (1986) i Traktacie
o Unii Europejskiej (z Maastricht). Pozostaje jednak nadal poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. R.E. nadaje Unii Europejskiej impuls niezbêdny do jej
rozwoju i wytycza jej politykê. Obecnie poza g³owami pañstw i szefami rz¹dów w jej sk³ad
wchodzi Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. R.E. zbiera siê co najmniej dwa razy
w roku pod przewodnictwem g³owy pañstwa lub szefa rz¹du pañstwa cz³onkowskiego,
któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Unii Europejskiej trwa 6 miesiêcy i zmienia siê rotacyjnie. Od 1995 zrezygnowano z rotacji alfabetycznej. Ustalono nastêpuj¹c¹ kolejnoæ przewodnictwa do 2005: 1996  W³ochy i Irlandia,
1997  Holandia i Luksemburg, 1998  W. Brytania i Austria, 1999  Niemcy i Finlandia, 2000  Portugalia i Francja, 2001  Szwecja i Belgia, 2002  Hiszpania i Dania,
2003  Grecja i W³ochy, 2004  Irlandia i Holandia oraz 2005  Luksemburg
i W. Brytania. Rada Europejska odgrywa istotn¹ rolê w systemie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (drugi filar Unii Europejskiej). Nie nale¿y uto¿samiaæ R.E.
z Rad¹ Europy i Rad¹ Unii Europejskiej.

Rada Europy
Powsta³a 5 V 1949. By³a pierwsz¹ organizacj¹ w Europie dzia³aj¹c¹ na rzecz wspó³pracy i integracji kontynentu. Zadaniem R.E. jest zacienianie wspó³pracy w dziedzinie
spo³ecznej, kulturalnej i prawnej pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Organami R.E. s¹:
Komitet Ministrów (ka¿de pañstwo ma w nim jednego przedstawiciela) oraz Zgromadzenie
Parlamentarne  organ doradczy pozbawiony kompetencji ustawodawczych, sk³adaj¹cy siê
z delegacji parlamentarzystów pañstw cz³onkowskich (218 deputowanych z ka¿dego kraju). Oba organy maj¹ do dyspozycji Sekretariat Generalny. W ramach R. E. dzia³aj¹ m.in.
Komisja Praw Cz³owieka, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Sta³a Konferencja Gmin
i Regionów Europy oraz Spo³eczny Fundusz Rozwoju. Obecnie R. E. liczy 45 pañstw cz³onkowskich. S¹ to (nazwy pañstw w j. ang.): Albania (13.07.1995), Andorra (10.11.1994),
Armenia (25.01.2001), Austria (16.04.1956), Azerbaijan (25.01.2001), Belgium
(05.05.1949), Bosnia & Herzegovina (24.04.2002), Bulgaria (07.05.1992), Croatia
(06.11.1996), Cyprus (24.05.1961), Czech Republic (30.06.1993), Denmark (05.05.1949),
Estonia (14.05.1993), Finland (05.05.1989), France (05.05.1949), Georgia (27.04.1999),
Germany (13.07.1950), Greece (09.08.1949), Hungary (06.11.1990), Iceland
(09.03.1950), Ireland (05.05.1949), Italy (05.05.1949), Latvia (10.02.1995), Liechtenstein (23.11.1978), Lithuania (14.05.1993), Luxembourg (05.05.1949), Malta
(29.04.1965), Moldova (13.07.1995), Netherlands (05.05.1949), Norway (05.05.1949),
Poland (29.11.1991), Portugal (22.09.1976), Romania (07.10.1993), Russian Federation
(28.02.1996), San Marino (16.11.1988), Serbia and Montenegro (03.04.2003), Slovakia
(30.06.1993), Slovenia (14.05.1993), Spain (24.11.1977), Sweden (05.05.1949), Switzerland (06.05.1963), The former Yugoslav Republic of Macedonia (09.11.1995), Turkey (09.08.1949), Ukraine (09.11.1995), United Kingdom (05.05.1949). Nie nale¿y uto¿samiaæ R. E. z Rad¹ Europejsk¹ i Rad¹ Unii Europejskiej.
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Rada Unii Europejskiej
Instytucja trzech, a od 2002 r. dwóch Wspólnot Europejskich (Wspólnota Europejska
oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej). Do g³ównych zadañ R.U.E. nale¿y wypracowywanie i koordynacja ogólnej polityki gospodarczej pañstw cz³onkowskich. Rada jest
organem prawodawczym Wspólnot Europejskich. Przekazuje Komisji Europejskiej kompetencje wykonywania ustanowionych przez siebie przepisów prawnych. W sk³ad Rady wchodzi jeden przedstawiciel ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego (szczebla ministerialnego), upowa¿niony do zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu swojego rz¹du. Funkcja Przewodnicz¹cego
piastowana jest kolejno przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie Rady przez szeæ miesiêcy,
w ustalonej z góry kolejnoci. R.U.E. mo¿e wystêpowaæ w kilku postaciach: jako Rada do
Spraw Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych) lub Rada Specjalna, tzw. bran¿owa
(ministrowie rolnictwa, przemys³u, spraw wewnêtrznych itd.). Organem pomocniczym Rady
Unii jest Sekretariat Generalny oraz Komitet Sta³ych Przedstawicieli (COREPER). Nie nale¿y uto¿samiaæ R.U.E. z Rad¹ Europejsk¹ i Rad¹ Europy.

Rynek Wewnêtrzny
Obejmuje obszar Unii Europejskiej bez granic wewnêtrznych, na którym funkcjonuje
swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u. O dzia³aniach na rzecz Rynku Wewnêtrznego mówi³a ju¿ przed³o¿ona przez Komisjê Europejsk¹ w 1985 Bia³a Ksiêga
w sprawie Utworzenia Jednolitego Rynku (Wewnêtrznego). By³ to zbiór 282 aktów prawnych (dyrektyw) niezbêdnych do funkcjonowania Jednolitego Rynku. Decyduj¹ce znaczenie
dla realizacji R. W. mia³o przyjêcie Jednolitego Aktu Europejskiego (1986) i Traktatu o Unii
Europejskiej (z Maastricht, 1992). Realizacjê zasad i regu³ Rynku Wewnêtrznego rozpoczêto w styczniu 1993 r. Do sukcesów w kszta³towaniu Rynku Wewnêtrznego zaliczyæ mo¿na
m.in. liberalizacjê obrotu kapita³owego, otwarcie rynków zaopatrzenia, rozszerzanie regulacji wspólnotowej na dot¹d wy³¹czone dziedziny (np.: energia, transport, telekomunikacja)
oraz liberalizacjê us³ug finansowych i transportowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej (Ombudsman)
Powo³ywany jest przez Parlament Europejski. Skargi do R.P.O. sk³adaæ mog¹ osoby
fizyczne i prawne mieszkaj¹ce lub posiadaj¹ce swoj¹ siedzibê w pañstwie cz³onkowskim
Unii Europejskiej. Skargi mog¹ dotyczyæ przypadków z³ego zarz¹dzania i funkcjonowania
organów (instytucji) Unii (z wyj¹tkiem Trybuna³u Sprawiedliwoci i S¹du Pierwszej Instancji).
R.P.O. przeprowadza kontrole z w³asnej inicjatywy lub na podstawie skarg przedstawionych
mu bezporednio przez zainteresowanych b¹d te¿ przez pos³a Parlamentu Europejskiego.
Jeli R.P.O. stwierdza nieprawid³owoci w funkcjonowaniu przedstawia dan¹ sprawê odnonej instytucji, która w ci¹gu trzech miesiêcy informuje go o swoim stanowisku. Pierwszym
R.P.O. Unii Europejskiej zosta³ w 1995 Magnus Söderman z Finlandii. W 2003 r. zast¹pi³
go P. Nikiforos Diamandouros z Grecji.
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Traktat akcesyjny do Unii Europejskiej
Traktat akcesyjny jest umow¹ miêdzynarodow¹ zawart¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a pañstwem kandyduj¹cym, którego przedmiotem jest cz³onkostwo
kraju kandyduj¹cego w Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny sk³ada siê trzech czêci (akt
akcesji, aneksy i akt koñcowy). Traktat akcesyjny podlega nastêpnie ratyfikacji zgodnie
z uregulowaniami przyjêtymi w danym kraju. Zgodnie z Konstytucj¹ RP Traktat podlegaæ
bêdzie nastêpnie ratyfikacji w drodze referendum ogólnokrajowego. Konstytucja przewiduje tak¿e mo¿liwoæ ratyfikacji przez Sejm (wiêkszoci¹ 2/3 g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowej liczby pos³ów), przez Senat (wiêkszoci¹ 2/3 g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowej liczby senatorów). Traktat o akcesji Polski do UE po przeprowadzeniu referendum (8 czerwca 2003 r.) zosta³ ratyfikowany przez Prezydenta RP 23 lipca
2003 r. Po przeprowadzeniu procedur ratyfikacyjnych w 15 pañstwach cz³onkowskich UE
wszed³ w ¿ycie w maju 2004 r.

Traktat Nicejski
11 grudnia 2000 r. w Nicei zakoñczy³ siê w godzinach porannych najd³u¿szy szczyt
Rady Europejskiej w historii Wspólnot Europejskich (rozpocz¹³ siê 7 grudnia). Jego tematem by³a przede wszystkim reforma instytucjonalna, warunkuj¹ca przyjêcie do Unii Europejskiej nowych pañstw cz³onkowskich. Szczyt w Nicei musia³ siê uporaæ z kwestiami, których
nie uda³o siê pozytywnie za³atwiæ podczas ostatniej Konferencji Miêdzyrz¹dowej zakoñczonej podpisaniem w 1997 r. Traktatu Amsterdamskiego (tzw. left overs).
Podczas spotkania w Nicei szefowie pañstw i rz¹dów krajów UE skoncentrowali siê na
trzech zasadniczych sprawach:
 ogólnej liczbie komisarzy w Komisji Europejskiej oraz ich przydziale dla poszczególnych krajów cz³onkowskich,
 zasadzie podzia³u g³osów w Radzie podczas g³osowania za pomoc¹ kwalifikowanej
wiêkszoci,
 rozszerzeniu zasady g³osowania w Radzie za pomoc¹ wiêkszoci kwalifikowanej na nowe
dziedziny (kosztem uszczuplenia zakresu, dla którego obowi¹zywa³a jednomylnoæ).
Rada Europejska obraduj¹ca w Feira (Portugalia) przes¹dzi³a o w³¹czeniu do tej grupy
spraw kolejnego, czwartego zagadnienia, tj. zasady cilejszej wspó³pracy (closer cooperation) miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE. W porz¹dku obrad pojawi³y siê równie¿ takie
sprawy, jak: ponowne ustalenie górnego limitu liczebnoci Parlamentu Europejskiego, sk³ad
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, S¹du Pierwszej Instancji, Komitetów Regionów,
Komitetu Ekonomicznego i Spo³ecznego, a tak¿e Trybuna³u Rewidentów Ksiêgowych (zwanego tak¿e Trybuna³em Obrachunkowym).
Reforma instytucji Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej, umo¿liwiaj¹ca ich
sprawne funkcjonowanie przed i po rozszerzeniu UE, sta³a siê podstaw¹ zmian wniesionych
przez podpisany podczas szczytu Traktat Nicejski. Zmiany te oceniane s¹ ró¿norodnie. Dla
krajów kandyduj¹cych s¹ one niew¹tpliwie zadowalaj¹ce. Unia Europejska, po ratyfikacji
Traktatu Nicejskiego, co nast¹pi³o (nie bez trudnoci  dwukrotne referendum w Irlandii)
w roku 2003. Pozytywny wynik szczytu Rady Europejskiej w Nicei by³ warunkiem uzyskania
przez UE gotowoci strukturalnej przyjêcia kolejnych pañstw.
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Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht
Traktat o Unii Europejskiej dokona³ zmian w Traktacie Paryskim (Europejska Wspólnota Wêgla i Stali) i Traktatach Rzymskich (Wspólnota Europejska i Europejska Wspólnota
Energii Atomowej). Jego tekst podpisany zosta³ w holenderskim miecie Maastricht
7 II 1992. Wszed³ w ¿ycie 1 XI 1993. Traktat sk³ada siê z 3 zasadniczych czêci:1) zmiany
w traktatach o powo³aniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej  EWG (obecnie Wspólnota Europejska), Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (pierwszy filar Unii Europejskiej); 2) utworzenie systemu Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (drugi filar Unii Europejskiej); 3) koordynacja w zakresie
Wymiaru Sprawiedliwoci i Spraw Wewnêtrznych (trzeci filar Unii Europejskiej). Traktat
uzupe³nia 17 protoko³ów i 33 deklaracje.

Traktaty Rzymskie
Traktaty (przyjête na czas nieograniczony) powo³uj¹ce do ¿ycia Europejsk¹ Wspólnotê
Gospodarcz¹ (EWG) (obecnie Wspólnota Europejska) i Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej (EURATOM). Podpisane zosta³y w Rzymie 25 III 1957 przez Belgiê, W³ochy, Francjê, Holandiê, Luksemburg i RFN. Wesz³y w ¿ycie 1 I 1958. Traktaty te uzupe³niano
i zmieniano, m.in. w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986, i w Traktacie o Unii Europejskiej (z Maastricht  1992), Traktacie Amsterdamskim i Nicejskim.

Trybuna³ Sprawiedliwoci
Instytucja trzech, a od 2002 r, dwóch Wspólnot Europejskich (Wspólnota Europejska
oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej). Trybuna³ zapewnia przestrzeganie prawa
przy stosowaniu traktatów. Sk³ada siê z 15 sêdziów. Wspierany jest przez 8 rzeczników
generalnych, których zadaniem jest publiczne przedstawianie umotywowanych opinii na
temat spraw rozpatrywanych przez Trybuna³. Przy T.S. dzia³a S¹d Pierwszej Instancji w³aciwy do rozpatrywania i rozstrzygania w pierwszej instancji sporów m.in.: Wspólnot Europejskich z pracownikami ich instytucji czy te¿ osób fizycznych i prawnych z instytucjami
Wspólnot. T.S. przede wszystkim orzeka o zgodnoci aktów prawnych wydawanych przez
instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot. Rozpoznaje te¿ spory pomiêdzy pañstwami lub
miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a pañstwami wynikaj¹ce ze stosowania prawa europejskiego.

Unia Europejska
Unia Europejska jest nowym typem zwi¹zku miêdzy pañstwami. G³ównym zadaniem
Unii Europejskiej jest organizacja wspó³pracy miêdzy krajami cz³onkowskimi i miêdzy ich
mieszkañcami. Unia sta³a siê zwi¹zkiem równoprawnych uczestników, a nie procesem podporz¹dkowywania jednych drugim. Do najwa¿niejszych celów Unii nale¿¹: zapewnienie
bezpieczeñstwa, postêpu gospodarczego i spo³ecznego oraz ochrona wolnoci praw i interesów obywateli. U.E. respektuje to¿samoæ narodow¹ pañstw cz³onkowskich, ich historiê,
tradycjê i kulturê. Unia Europejska to gwarancja: demokracji, praw cz³owieka, prywatnej
w³asnoci i wolnego rynku. U.E. to wspólnota interesów i wspó³zale¿noci, której zasadniczym zadaniem jest zapewnienie obywatelom dobrobytu i postêpu cywilizacyjnego. Unia
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wspiera siê na trzech filarach. Pierwszy, o charakterze gospodarczym  to Wspólnoty Europejskie: Wspólnota Europejska (WE) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). Drugim filarem jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa. Trzeci obejmuje
zadania z zakresu Wymiaru Sprawiedliwoci i Spraw Wewnêtrznych (wspó³praca policji
i s¹dów w sprawach karnych). Pañstwami za³o¿ycielskimi Wspólnot Europejskich by³y: Francja, W³ochy, Republika Federalna Niemiec, Belgia, Holandia i Luksemburg. Drugi etap
integracji zainaugurowany zosta³ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych decyzj¹ o poszerzeniu
Wspólnot o Daniê, Irlandiê i Wielk¹ Brytaniê (1972), koordynacji wspólnej polityki zagranicznej, powo³aniem Rady Europejskiej (1974) oraz realizacj¹ unii celnej. Zakoñczy³ siê on
decyzj¹ o wyborach bezporednich do Parlamentu Europejskiego, które odby³y siê w 1979.
Trzeci etap mia³ za zadanie prze³amanie kryzysu integracji. Obj¹³ on lata osiemdziesi¹te.
Jednym z jego osi¹gniêæ by³o przyjêcie Jednolitego Aktu Europejskiego (1986) uzupe³niaj¹cego istotne zapisy traktatów wspólnotowych. W tym te¿ okresie przyjêto nowe pañstwa
cz³onkowskie: Grecjê (1981), Portugaliê i Hiszpaniê (1985). W 1985 przewodnicz¹cym
Komisji zosta³ Jacques Delors. Czwarty etap zaowocowa³ przyjêciem traktatu o U.E. (Maastricht 1992, który wszed³ w ¿ycie 1 XI 1993) oraz poszerzeniem Unii Europejskiej
o nowe pañstwa: Austriê, Finlandiê i Szwecjê (1995 ). Od stycznia 1995 r. U.E. liczy 15
pañstw cz³onkowskich. Traktat o U.E. z Maastricht uzupe³niony zosta³ przez nowy traktat
podpisany 2 X 1997. w Amsterdamie, który zosta³ ratyfikowany w maju 1999. Traktat
Nicejski zosta³ podpisany w grudniu 2000 r. i wszed³ w ¿ycie w roku 2003.

Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
Utworzona zosta³a 23 X 1954 w Pary¿u po nieudanej próbie powo³ania Europejskiej
Wspólnoty Obronnej (EWO). Pañstwami cz³onkowskimi UZE s¹: Belgia, Francja, Holandia,
Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania, W³ochy, Portugalia, Hiszpania i Grecja. Stowarzyszeni z UZE s¹: Turcja, Norwegia i Islandia. Status obserwatora maj¹: Dania i Irlandia.
Polska i inne kraje Europy rodkowowschodniej uzyska³y (1994) w UZE status partnera
stowarzyszonego. Od 1999 r. Polska jest ju¿ cz³onkiem stowarzyszonym UZE. G³ównym
zadaniem UZE jest realizacja zbiorowej samoobrony. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej UZE zosta³a w³¹czona w system Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa,
maj¹c za zadanie wypracowanie i realizacjê decyzji i dzia³añ Unii, które maj¹ skutki dla
obronnoci. Rada Unii Europejskiej w porozumieniu z instytucjami UZE ma mo¿liwoæ
przyjmowania niezbêdnych rozwi¹zañ praktycznych (np. wspólne akcje  misje). Organami
UZE s¹: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych, Zgromadzenie Parlamentarne oraz Sekretariat.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej
Tak zwany drugi filar Unii Europejskiej  zgodnie z traktatem z Maastricht Unia
Europejska podejmuje dzia³ania potwierdzaj¹ce jej to¿samoæ w skali miêdzynarodowej. Cel
ten realizowany jest poprzez Wspóln¹ Politykê Zagraniczn¹ i Bezpieczeñstwa (WPZB), która obejmuje ostateczne ukszta³towanie wspólnej polityki obronnej, mog¹cej doprowadziæ
do powstania systemu wspólnej obrony. System Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa zak³ada ochronê wspólnych wartoci, podstawowych interesów i niezale¿noci
Unii, a tak¿e umacnianie bezpieczeñstwa Unii i jej pañstw cz³onkowskich we wszystkich
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mo¿liwych formach. Unia Europejska podejmuje te¿ próby zachowania pokoju i umacniania bezpieczeñstwa miêdzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
Aktu Koñcowego Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (KBWE) z Helsinek
i celami Karty Paryskiej. Rozwija i konsoliduje demokracjê oraz rz¹dy prawa, poszanowanie
praw cz³owieka i swobód obywatelskich. WPZB w praktyce jest koordynacj¹ polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w formie wzajemnego
informowania siê i konsultowania, przede wszystkim na forum Rady Unii Europejskiej.
Istotne jest te¿, ¿e pañstwa cz³onkowskie, obok systematycznej wspó³pracy, w ramach WPZB
mog¹ podejmowaæ wspólne dzia³ania (akcje) w kwestiach, w których maj¹ wspólne interesy. Zasady i ogólne wytyczne dotycz¹ce WPZB definiuje i reguluje Rada Europejska. System
WPZB jest kontynuacj¹ prac Europejskiej Wspó³pracy Politycznej, która powsta³a
w wyniku przyjêcia Jednolitego Aktu Europejskiego (1986).
Zrewidowany Traktatem Amsterdamskim tytu³ V Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht (dotycz¹cy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa) wprowadza nowe instrumenty dzia³ania i na nowo definiuje instrumenty ju¿ istniej¹ce, takie jak wspólne akcje
i wspólne stanowiska. Pierwsz¹ innowacj¹ s¹ tzw. wspólne strategie (common strategies)
przyjmowane przez Radê Europejsk¹. Bêd¹ to decyzje ramowe nadrzêdne wobec pozosta³ych instrumentów dzia³ania UE. Wspólne akcje w rozumieniu nowego artyku³u J.4 odnosiæ
siê bêd¹ do specyficznych sytuacji wymagaj¹cych dzia³añ operacyjnych (do tej pory mia³y
one czêsto charakter doæ ogólny i dotyczy³y np. obserwacji wyborów). Wspólne stanowiska Unia ujmowaæ bêdzie wobec konkretnych spraw o okrelonym zasiêgu geograficznym
lub tematycznym (artyku³ J.5). Nowy traktat nie przyniós³ oczekiwanego prze³omu w stosunkach pomiêdzy UE a Uni¹ Zachodnioeuropejsk¹ (artyku³ J.7). CFSP obejmowaæ bêdzie
wszystkie kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem Unii, w³¹cznie z docelowym sformu³owaniem
wspólnej polityki obronnej, która mog³aby prowadziæ do wspólnej obrony, o ile decyzjê tak¹,
uwzglêdniaj¹c¹ porz¹dek konstytucyjny krajów cz³onkowskich, podejmie Rada Europejska.
Unia Zachodnioeuropejska stanowi¹ca integraln¹ czêæ rozwoju UE wspieraæ j¹ bêdzie
w realizacji jej polityki bezpieczeñstwa. UE zacieniaæ bêdzie zwi¹zki instytucjonalne z UZE,
maj¹c na uwadze mo¿liwoæ integracji UZE z Uni¹, o ile decyzjê tak¹, uwzglêdniaj¹c¹ porz¹dek konstytucyjny krajów cz³onkowskich, podejmie Rada Europejska. Punkt 2 art. J.7 mówi
o w³¹czeniu w kompetencje UE w zakresie polityki bezpieczeñstwa tzw. zadañ petersberskich, czyli misji humanitarnych i ratunkowych, operacji utrzymywania i przywracania pokoju oraz crisis management. Postanowienia art. J.7 w pe³ni uwzglêdniaæ bêd¹ zobowi¹zania krajów cz³onkowskich bêd¹cych tak¿e cz³onkami NATO. Zasady cilejszej wspó³pracy
miêdzy UZE i UE wypracowane zostan¹ w ci¹gu roku od wejcia w ¿ycie traktatu. Ustalono
nowy tryb zewnêtrznej reprezentacji UE w dziedzinie CFSP (art. J.8). Uniê reprezentowaæ
bêdzie urz¹d przewodnicz¹cego wspierany przez Sekretarza Generalnego Rady jako Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz w razie
potrzeby przez reprezentanta nastêpnej prezydencji; konstrukcja ta zast¹pi wiêc dotychczasow¹ formu³ê trójki. Rada bêdzie mog³a ponadto nominowaæ specjalnych przedstawicieli,
których mandat ograniczony bêdzie do konkretnych zadañ (jest to kodyfikacja stosowanej
ju¿ praktyki mianowania specjalnych wys³anników). Niewielkiej korekcie poddano obowi¹zuj¹cy tryb podejmowania decyzji (art. J.13). Decyzje dotycz¹ce Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa zapadaæ bêd¹ jednomylnie, przy czym wstrzymanie siê od g³osu
obecnego w trakcie obrad cz³onka Rady nie uniemo¿liwi ich przyjêcia; jest to tzw. pozytywne lub konstruktywne wstrzymanie siê od g³osu (constructive absention). Kraj ten nie by³by
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zobowi¹zany do realizacji danej decyzji, ale akceptowa³by fakt, ¿e realizowana jest ona pod
szyldem UE. Je¿eli wolê wstrzymania siê od g³osu zadeklaruj¹ cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy wiêcej ni¿ 1/3 g³osów liczonych w systemie wiêkszoci kwalifikowanej, decyzja taka nie
zostanie podjêta. Decyzje o przyjêciu wspólnych akcji lub wspólnych stanowisk wynikaj¹ce
z przyjêtej wczeniej wspólnej strategii oraz decyzje implementacyjne zapadaæ bêd¹ wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ (z wyj¹tkiem decyzji maj¹cych implikacje obronne). Ka¿dy z krajów
cz³onkowskich bêdzie mia³ jednak prawo w powo³aniu na istotny interes narodowy za¿¹daæ
decyzji jednomylnej. Sekretarz Generalny Rady pe³niæ bêdzie funkcjê Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (art. J.16). Z upowa¿nienia
Rady bêdzie on prowadziæ dialog polityczny z krajami trzecimi. Podlegaæ mu bêdzie komórka planistyczno-analityczna (Policy Planning and Early Warning Unit) powo³ana na mocy
odrêbnej deklaracji i z³o¿ona z przedstawicieli krajów cz³onkowskich, Sekretariatu Rady,
Komisji oraz UZE. Traktat z Amsterdamu zawiera wreszcie tekst porozumienia pomiêdzy
Parlamentem Europejskim, Rad¹ i Komisj¹ w sprawie finansowania CFSP. Francji nie uda³o siê przeforsowaæ koncepcji powo³ania Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa nominowanego przez Radê Europejsk¹. Wiêkszoæ krajów
cz³onkowskich opowiedzia³a siê za rozwi¹zaniem bardziej pragmatycznym, tj. powierzeniem tej funkcji Sekretarzowi Generalnemu Rady. Zasad¹ pragmatyzmu podyktowane by³y
te¿ pozosta³e zmiany tytu³u V traktatu,oparte g³ównie na dowiadczeniach z niemal czteroletniego funkcjonowania CFSP. Uda³o siê np. sprecyzowaæ definicjê wspólnej akcji i wspólnego stanowiska. Wprowadzono te¿ tryb g³osowania wiêkszoci¹ kwalifikowan¹, zwa¿ywszy jednak na panuj¹c¹ wród ministrów krajów cz³onkowskich tradycjê podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu mo¿e on pozostaæ jedynie martw¹ liter¹; mo¿liwoæ g³osowania w odniesieniu do decyzji implementacyjnych przewidziana by³a zreszt¹ ju¿ w art. J.3
(p. 2) traktatu z Maastricht, dotychczas nie skorzystano z niej jednak ani razu. Stosowanie
instrumentu konstruktywnego wstrzymania siê od g³osu, zw³aszcza przez kraje uchodz¹ce za
kluczowych partnerów w polityce zagranicznej Unii, mo¿e z kolei naraziæ na szwank wiarygodnoæ UE wobec krajów trzecich. Niezwykle skromnie przedstawiaj¹ siê wreszcie postanowienia dotycz¹ce polityki bezpieczeñstwa, najni¿szym wspólnym mianownikiem mo¿liwym do przyjêcia przez Wielk¹ Brytaniê, Daniê i kraje neutralne okaza³o siê w³¹czenie do
traktatu misji petersberskich.
Z tekstu traktatu znikn¹³ zapis mówi¹cy o osobowoci prawnej Unii Europejskiej. Jego
ostateczna wersja by³a zreszt¹ znacznie skromniejsza od proponowanej pierwotnie. Projekt
art. A.a traktatu o Unii Europejskiej mówi³, ¿e Unia korzystaæ bêdzie z osobowoci prawnej
w stopniu koniecznym do realizacji jej celów. W praktyce sprowadza³oby siê to do tego, ¿e
Unia wystêpowa³aby jako samodzielny podmiot prawa miêdzynarodowego jedynie w dziedzinach opisanych w tytu³ach V i VI traktatu, czyli w zakresie CFSP i III filaru. Traktat
z Amsterdamu nie rozstrzygnie wiêc problemu mnogoci podmiotów reprezentuj¹cych Wspólnotê i jej pañstwa cz³onkowskie, a tak¿e praktycznej kwestii akredytacji przedstawicielstw
pañstw cz³onkowskich i krajów trzecich (formalnie mog¹ one nadal byæ akredytowane przy
Wspólnotach Europejskich, ale nie przy Unii Europejskiej).
W wyniku przyjêcia Traktatu z Nicei z TUE usuniête zosta³y zapisy o UZE jako integralnej czêci rozwoju Unii Europejskiej oraz o roli UZE w okrelaniu aspektów obronnych UE
oraz opracowywaniu i wykonywaniu decyzji i dzia³añ Unii maj¹cych implikacje w dziedzinie
obrony. Zmieniona zosta³a te¿ procedura zawierania umów miêdzynarodowych z jednym
lub wieloma pañstwami lub te¿ organizacjami miêdzynarodowymi. Traktat Nicejski wpro-
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wadza równie¿ regu³y cilejszej wspó³pracy do obszaru Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeñstwa. Traktat Nicejski rozszerzy³ te¿ mo¿liwoæ g³osowañ kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ w Radzie UE o nastêpuj¹ce obszary WPZiB:  mianowanie specjalnego przedstawiciela (pe³nomocnika);  zawarcie umowy miêdzynarodowej s³u¿¹cej wykonaniu wspólnego
dzia³ania lub wspólnego stanowiska;  ustanowienie cilejszej wspó³pracy.

Wymiar Sprawiedliwoci i Sprawy Wewnêtrzne Unii Europejskiej
Unia Europejska zajmuje siê tym zagadnieniem w ramach systemu o nazwie Wymiar
Sprawiedliwoci i Sprawy Wewnêtrzne Unii Europejskiej (tzw. trzeci filar Unii Europejskiej).
Zadania dla Unii Europejskiej w tym zakresie wynikaj¹ ze swobodnego ruchu osobowego
obywateli jej pañstw cz³onkowskich. Mo¿liwe jest to poprzez d¹¿enie przez pañstwa cz³onkowskie Unii do koordynacji i harmonizacji polityki azylowej, kontroli przekraczania zewnêtrznych granic Unii Europejskiej (w tym wspó³praca celna), polityki imigracyjnej i polityki dotycz¹cej obywateli krajów trzecich (np. zasady wjazdu i pobytu na terytorium Unii).
W ramach Wymiaru Sprawiedliwoci i Spraw Wewnêtrznych zak³ada siê równie¿ prowadzenie walki z nielegaln¹ imigracj¹, pobytem i prac¹ na terytorium Unii Europejskiej, walkê
z przestêpczoci¹ i narkomani¹, wspó³pracê s¹dow¹ w sprawach cywilnych i karnych. Istotne jest równie¿ wspó³dzia³anie policji (wraz z systemem wymiany informacji w ramach Biura
Policji Europejskiej  EUROPOL). Wspó³praca pañstw cz³onkowskich w zakresie bezpieczeñstwa wewnêtrznego jest kontynuacj¹ powsta³ej ju¿ w 1976 r. tzw. Grupy  TREVI.
Zajmowa³a siê ona problemami zwalczania terroryzmu, ekstremizmów i przestêpczoci miêdzynarodowej.
W wyniku wejcia w ¿ycie Traktatu z Amsterdamu i Traktatu z Nicei  postanowienia
III Filaru znajduj¹ siê obecnie zarówno w I Filarze (Traktat o Wspólnocie Europejskiej,
Tytu³ IV, Wiza, azyl, imigracja oraz inne postanowienia dotycz¹ce swobodnego przep³ywu
osób) jak równie¿ w starym III Filarze (Traktat o Unii Europejskiej, Tytu³ VI, Regulacje
dotycz¹ce Policji i wspó³pracy s¹dowej w sprawach karnych).
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Polska w Unii Europejskiej
Podstawy szczególnych relacji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
i Uni¹ Europejsk¹
Podstaw¹ intensyfikacji dzia³añ integracyjnych wobec Unii Europejskiej by³ Uk³ad Europejski ustanawiaj¹cy stowarzyszenie miêdzy Polsk¹ a Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi. Wynegocjowany i podpisany 16 grudnia 1991 r. wszed³ w ¿ycie
1 lutego 1994 r. Tworzy³ on g³ówne ramy dla stopniowej integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Szereg jego postanowieñ zosta³o rozszerzonych b¹d jednostronnie przez stronê wspólnotow¹ (Rada Europejska w Kopenhadze  06.1993 r. i w Essen  12.1994 r.), b¹d w wyniku
ustaleñ dwustronnych. Konsekwencj¹ tego by³o z³o¿enie przez rz¹d Polski 8 kwietnia 1994 r.
formalnego wniosku o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. W zakresie prac dostosowawczych
w naszym kraju obowi¹zywa³y m.in.:  Program dzia³añ dostosowuj¹cych gospodarkê polsk¹
(11.1992 r.) oraz Program dostosowuj¹cy polski system prawny (01.1993 r.) do wymagañ
Uk³adu Europejskiego;  Uchwa³a Rady Ministrów z 29.03.1994 r. w sprawie dodatkowych
wymogów postêpowania z rz¹dowymi projektami aktów prawnych ze wzglêdu na koniecznoæ spe³nienia kryteriów zgodnoci z prawem wspólnotowym;  Zalecenie Rady Ministrów
21 listopada 1994 r. w sprawie powo³ania we wszystkich urzêdach centralnych komórek do
spraw wspó³pracy ze Wspólnotami Europejskimi;  Narodowa Strategia Integracji czy te¿
Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa w UE.
Instytucjami koordynuj¹cymi przebieg procesów dostosowawczych by³y ró¿norodne
instytucje:  Rada Stowarzyszenia;  Komitet Stowarzyszenia (oraz Podkomitety i grupy
robocze) oraz Parlamentarna Komisja Wspólna. Nale¿a³y do nich tak¿e instytucje rz¹dowe:
 Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej;
nastêpnie Komitet Integracji Europejskiej. Instytucje parlamentarne to: Komisja do spraw
Uk³adu Europejskiego, Komisja do spraw Integracji Europejskiej, a dzi Komisja Europejska
Sejmu RP.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych dla Polski wa¿na okaza³a siê zaprezentowana na
szczycie Rady Europejskiej w Essen  Strategia przygotowania do przyst¹pienia krajów
stowarzyszonych do Unii Europejskiej. Strategia ta opiera³a siê na strukturalnych stosunkach Polski z instytucjami europejskimi realizowanych poprzez dialog i konsultacje. Potwierdzeniem dialogu strukturalnego by³a przyjêta przez Komisjê Europejsk¹  Bia³a Ksiêga zatytu³owana Przygotowanie stowarzyszonych krajów Europy rodkowowschodniej
do integracji ze Wspólnym Rynkiem Unii Europejskiej.
Pomoc finansowa krajów Unii Europejskiej przewidziana w Uk³adzie Europejskim
wiadczona by³a w Polsce od 1990 r. w dwóch formach: pomocy bezzwrotnej (PHARE)
oraz z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Polska uzyska³a tak¿e dostêp do
rodków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W Polsce realizowane by³y ró¿norod-
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ne programy wspólnotowe, z programu PHARE m.in. TEMPUS, STRUDER, FIESTA,
SIERRA, CROSSBORDER i INTERREG II. W³¹czylimy siê te¿ w realizacjê programów
unijnych, np. LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, M£ODZIE¯, V i VI Program Ramowy
w zakresie Badañ, Technologii i Prezentacji.
W trakcie reformy centrum administracyjnego rz¹du podjêto kroki dostosowuj¹ce
struktury polskiej administracji rz¹dowej do potrzeb przystêpowania, a nastêpnie funkcjonowania w ramach Unii. Ten z³o¿ony proces wymaga³ przecie¿ harmonijnego i dobrze
zaplanowanego wspó³dzia³ania ró¿nych ogniw administracji pañstwowej. W 1996 r. powo³ano Komitet Integracji Europejskiej, który sta³ siê organem programuj¹cym i koordynuj¹cym politykê integracji. We wszystkich resortach powsta³y komórki do spraw integracji
europejskiej. O randze instytucjonalnej Komitetu Integracji Europejskiej wiadczy fakt, ¿e
jego Przewodnicz¹cym mo¿e byæ Prezes Rady Ministrów.
W lipcu 1996 r. rz¹d polski zakoñczy³ prace nad przygotowaniem odpowiedzi na
kwestionariusz Komisji Europejskiej, który sta³ siê podstaw¹ do wydania opinii (Avis)
w sprawie polskiej kandydatury. Licz¹cy blisko 2700 stron dokument, wraz z obszernymi
za³¹cznikami, by³ przegl¹dem dostosowania polskich rozwi¹zañ w ró¿nych dziedzinach gospodarki, prawa, struktur politycznych i administracyjnych do wymagañ zwi¹zanych z przynale¿noci¹ o Unii. Dokument pomóg³ rz¹dowi polskiemu oceniæ zakres oraz skalê niezbêdnych
dzia³añ przed uzyskaniem cz³onkostwa. Po opublikowaniu Avis (lipiec 1997 r.) ostateczne
stanowisko Unii na temat jej rozszerzenia sformu³owane zosta³o podczas szczytu szefów pañstw
i rz¹dów UE w Luksemburgu 1213 grudnia 1997 r. Postanowiono wówczas o rozpoczêciu
31 marca 1998 r. dwustronnych konferencji miêdzyrz¹dowych z pañstwami, z którymi
w pierwszej kolejnoci podjêto negocjacje cz³onkowskie, tj. z Cyprem, Czechami, Estoni¹,
S³oweni¹, Wêgrami i Polsk¹.
Rada Europejska na posiedzeniu w Luksemburgu w grudniu 1997 r. przyjê³a równie¿
wzmocnion¹ strategiê przedakcesyjn¹, której celem by³o udzielanie pañstwom stowarzyszonym praktycznej i finansowej pomocy we wprowadzaniu reform koniecznych do uzyskania
cz³onkostwa w UE. Elementem wzmocnionej strategii przedakcesyjnej by³ unijny program
Partnerstwo dla Cz³onkostwa, zawieraj¹cy priorytetow¹ listê dostosowañ krótko- i redniookresowych, corocznie aktualizowanych oraz ramy wsparcia finansowego w ich wdra¿aniu. S³u¿y³y temu nowe zasady funkcjonowania programu Phare (a od roku 2000 równie¿
fundusze SAPARD i ISPA) oraz nowe struktury zarz¹dzania pomoc¹ finansow¹. W Partnerstwie dla Cz³onkostwa 20022003, przyjêtym podczas szczytu UE w Laeken (grudzieñ
2001 r.), oprócz dotychczasowych instrumentów przewidziano nastêpne, tj.: przedakcesyjn¹ procedurê nadzoru fiskalnego (zast¹pi³a ocenê redniookresowych priorytetów polityki
gospodarczej), plany rozwoju obszarów wiejskich oraz narodow¹ strategiê zatrudnienia.
Podczas szczytu UE w Berlinie w marcu 1999 r. przyjête zosta³y ramy czasowe
i warunki bud¿etowe w sprawie rozszerzenia Unii o pierwsz¹ grupê pañstw kandyduj¹cych.
Nowa perspektywa finansowa zak³ada³a gotowoæ Unii do przyjêcia nowych cz³onków od
2002 r.
Oceny wype³niania kryteriów kopenhaskich dokonywa³a corocznie Komisja Europejska w tzw. Raportach Okresowych.
Polska rozpoczê³a negocjacje akcesyjne 31 marca 1998 r. wraz z czterema innymi
krajami z Europy rodkowej i Wschodniej (tj. Czechami, Estoni¹, S³oweni¹, Wêgrami
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i Cyprem). Rozmowy na temat polskiego cz³onkostwa w UE objê³y dwa etapy. Pierwszym
z nich by³ przegl¹d ustawodawstwa polskiego pod k¹tem jego zgodnoci z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej. W drugiej fazie Polska w oparciu o przeprowadzony przegl¹d prawa
przygotowywa³a swoje stanowiska negocjacyjne w poszczególnych obszarach (trzydzieci
jeden obszarów) i przedk³ada je przedstawicielom Unii Europejskiej. Rada Europejska
w Helsinkach w grudniu 1999 r. wytyczy³a mapê drogow¹ negocjacji (Road map), zawieraj¹c¹ harmonogram zak³adaj¹cy ich zakoñczenie w roku 2002. Jednoczenie podjêta zosta³a decyzja o rozpoczêciu negocjacji akcesyjnych z kolejnymi szecioma pañstwami kandyduj¹cymi, tj. Bu³gari¹, Litw¹, £otw¹, Malt¹, S³owacj¹ i Rumuni¹ (tzw. Grupa Helsiñska).
Rozwi¹zania instytucjonalne przygotowuj¹ce UE do rozszerzenia zosta³y okrelone
w Traktacie z Nicei, który zosta³ przyjêty w trakcie szczytu UE w Nicei w 2000 roku,
a wszed³ w ¿ycie 1 lutego 2003 r. po ratyfikacji przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie.
Dalszych zmian w zakresie funkcjonowania UE dokona konferencja miêdzyrz¹dowa, której
zakoñczenie zaplanowano na drug¹ po³owê 2004 r.
W celu przyspieszenia dostosowania w zakresie przyjmowania i implementacji acquis
communautaire Sejm RP zdecydowa³ o przyjêciu szybkiej cie¿ki legislacyjnej dla ustaw
zwi¹zanych z integracj¹. 15 listopada 2001 r. przyjêto Europejsk¹ Strategiê Rz¹du RP,
w której potwierdzono determinacjê do zakoñczenia rokowañ z Uni¹ Europejsk¹ w 2002 r.
i uzyskania cz³onkostwa w 2004 r. Realizacja za³o¿eñ kolejnych Strategii Rz¹du RP (przyjêtych na okres prezydencji hiszpañskiej i duñskiej w UE) doprowadzi³a do zakoñczenia negocjacji akcesyjnych z UE na szczycie w Kopenhadze, 13 grudnia 2002 r.1.
16 kwietnia 2003 r. w Atenach zosta³ podpisany Traktat akcesyjny stanowi¹cy o przyst¹pieniu Polski i dziewiêciu innych pañstw do Unii Europejskiej. 8 czerwca 2003 r.
w referendum europejskim Polacy opowiedzieli siê za integracj¹ Polski z UE. Pozwoli³o to
Prezydentowi RP ratyfikowaæ Traktat Akcesyjny, który dokona³ tego 23 lipca 2003 r.
1 maja 2004 r., w dniu wejcia w ¿ycie Traktatu  po jego ratyfikacji przez wszystkie
zainteresowane kraje  10 nowych pañstw uzyska³o cz³onkostwo we Wspólnotach i Unii
Europejskiej. W dotychczasowej historii przyjmowania do Wspólnot i Unii nowych pañstw
rozszerzenie nastêpowa³o zawsze 1 stycznia danego roku. Tym razem odejcie od powy¿szej tradycji podyktowane by³o kilkoma wzglêdami. Nale¿a³o zapewniæ wystarczaj¹co du¿o
czasu na ratyfikacjê, a okres omiu miesiêcy (od 16 kwietnia 2003 r. do 1 stycznia 2004 r.)
zosta³ uznany przez wiêkszoæ obecnych pañstw cz³onkowskich za zbyt krótki dla przeprowadzenia pomylnej ratyfikacji, st¹d zdecydowano siê na datê póniejsz¹. Zarazem wyznaczono takie ramy czasowe, które umo¿liwi³y nowym pañstwom cz³onkowskim udzia³
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 r.2.

1

2

Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki cz³onkostwa, Dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowany
w oparciu o Raport Rezultaty negocjacji o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej i wstêpna ocena ich skutków gospodarczo-spo³ecznych ze stycznia 2003 r. Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Raport na temat rezultatów
negocjacji o cz³onkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 17 grudnia 2002 r., Warszawa 2003.
C. Herma, Traktat dotycz¹cy przyst¹pienia do Unii Europejskiej  struktura, charakter prawny i najwa¿niejsze postanowienia dokumentów zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski do UE, Biuletyn Analiz 2003, nr 11, tekst dostêpny na
stronie internetowej: http://www.biuletyn.ukie.gov.pl/.
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Polska przy wchodzeniu do Unii Europejskiej kierowa³a siê zasadami opartymi na: 
koniecznoci opracowania kalendarza naszego przyst¹pienia;  kryterium wejcia do Unii
powinna by³a byæ zdrowa gospodarka;  powtórzeniu metody iberyjskiej (z okresami przejciowymi);  przyjêciu zasady obustronnoci dostosowañ wspólnie wynegocjowanych; 
solidarnoci europejskiej;  braku sprzecznoci w jednoczesnym poszerzaniu (przyjmowaniu
nowych cz³onków) i pog³êbianiu (reformach wewnêtrznych) Unii Europejskiej;  zdefiniowaniu polskiej wizji zintegrowanej Europy i publicznej debaty nad ni¹.

Korzyci z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej





Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza:
kres porz¹dku ja³tañskiego w Europie,
oddalenie raz na zawsze widma totalitaryzmu,
utrwalenie demokracji, rozwój gospodarczy, bezpieczeñstwo i stabilnoæ,
uzyskanie przez Polskê miêdzynarodowej pozycji odpowiadaj¹cej jej rzeczywistemu
potencja³owi.

Korzyci natury gospodarczej to udzia³ w Wewnêtrznym Rynku Unii, ze swobod¹ przep³ywu towarów, us³ug, ludzi i kapita³u, dostêp do funduszy strukturalnych, nap³yw inwestycji
i nowych technologii. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ umo¿liwia swobodne podró¿owanie (bez kontroli granicznych), osiedlanie siê i podejmowanie pracy. Wyra¿aæ siê to bêdzie
m.in. w uznaniu równorzêdnoci wiadectw i dyplomów, swobodzie uzyskania zezwolenia
na pracê, za³o¿enia firmy, podjêcia nauki, wa¿noci prawa jazdy na obszarze ca³ej Unii
Europejskiej czy te¿ mo¿liwoci sprzeda¿y u¿ywanego samochodu w ka¿dym pañstwie Unii
bez formalnoci podatkowych.
Korzyci natury spo³ecznej to wy¿sza jakoæ ¿ycia oraz szansa na zbli¿enie Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeñstwa wewnêtrznego, pracy, zdrowia i edukacji. Na
przyk³ad emeryci i rencici, którzy zapragn¹ na sta³e zamieszkaæ w innym kraju Unii bêd¹ mogli
bez problemu otrzymywaæ swe (przyznane w kraju pochodzenia) emerytury i renty.

Koszty integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
Koszty transformacji gospodarczej nie s¹ cen¹ cz³onkostwa w Unii, ale cen¹ wieloletniego zapónienia polskiej gospodarki. Koszty te poniesiemy niezale¿nie od tego, czy Polska przyst¹pi do Unii, czy te¿ nie. Korzyci ekonomiczne wynikaj¹ce z integracji wielokrotnie przewy¿sz¹ koszty zwi¹zane z dostosowaniem do cz³onkostwa w Unii. Pojêcie kosztów
nie jest zreszt¹ jednoznaczne. To, co jedni uwa¿aj¹ za koszt polityczny (np. przeniesienie
czêci uprawnieñ pañstwa na rzecz instytucji Unii Europejskiej), dla innych jest zyskiem
w postaci wspó³udzia³u w procesach decyzyjnych Unii. Koszty ekonomiczne zwi¹zane
z dostosowaniem i restrukturyzacj¹ gospodarki daj¹ w perspektywie zysk  jej modernizacjê
oraz wzrost efektywnoci i konkurencyjnoci. Wzrost kosztów pracy dla jednych mo¿e dla
drugich oznaczaæ wzrost p³ac i poziomu ¿ycia.
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Uwarunkowania procesu przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej
Proces zmian politycznych i gospodarczych w Polsce, a w konsekwencji przygotowania do akcesji do Unii Europejskiej uwarunkowane by³y nastêpuj¹cymi czynnikami:
1. Zewnêtrznymi
 konfrontacja polityczno-gospodarcza pomiêdzy Zachodem a Wschodem;
 poszukiwanie przez Niemcy Zachodnie drogi do zjednoczenia Niemiec;
 powo³anie regionalnych porozumieñ gospodarczych;
 os³abienie hegemonistycznej roli ZSRR  gospodarczej, politycznej, militarnej;
 wspieranie polskiej opozycji (Solidarnoci) przez Europê Zachodni¹ i USA.
2. Wewnêtrznymi
 walka opozycji politycznej  Solidarnoci o zmianê systemu spo³eczno-politycznego w Polsce;
 niewydolnoæ systemu gospodarki socjalistycznej  PRL;
 oczekiwanie spo³eczeñstwa polskiego na zmianê systemu spo³eczno-politycznego;
 Okr¹g³y Stó³  porozumienie si³ politycznych  rz¹du i opozycji na transformacjê
systemu od socjalizmu do kapitalizmu w gospodarce i ustroju polityczno-spo³ecznym;
 akceptacja spo³eczeñstwa polskiego dla zmian systemu spo³eczno-politycznego
i gospodarczego  wybory do Sejmu i Senatu, czerwiec 1989 r.;
 silne tendencje do integracji gospodarczej i politycznej z Europ¹ Zachodni¹.
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ZA£¥CZNIK 2

Obawy zwi¹zane z integracj¹ Polski z UE
ród³o: R. Rowiñski, Opracowanie w³asne, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2002

OBAWY

Podobno...
1. Wchodz¹c do Unii Polska straci suwerennoæ. Unijni biurokraci bêd¹ narzucaæ Polsce
bezsensowne normy, Polska nie bêdzie mog³a sama decydowaæ o swoim przeznaczeniu i stosunkach z s¹siadami, straci w³asn¹ walutê...
Podobno...
2. Po wejciu do Unii Polacy strac¹ swoj¹ to¿samoæ narodow¹.
Unia st³amsi chrzecijañskie tradycje Polski, zniszczy rodzinê, rozpropaguje prawa homoseksualistów, zmusi Polskê do aborcji, eutanazji...
Podobno...
3. Integracja z Uni¹ oznacza zamkniêcie mo¿liwoci wspó³pracy z USA oraz krajami
Europy Wschodniej.
Podobno...
4. Unia Europejska chce jedynie wykorzystaæ Polskê i bêdzie traktowaæ nasz kraj jako
cz³onka drugiej kategorii. Warunki, jakie Polska wynegocjowa³a s¹ poddañcze:
a. Polska nie bêdzie posiadaæ tych samych praw w Unii co jej inni cz³onkowie, natomiast te same obowi¹zki.
b. Polska bêdzie p³atnikiem netto do unijnego bud¿etu.
c. Mimo deklarowanych kwot przysz³ych transferów unijnych Unia zrobi wszystko,
aby procedury by³y tak zawi³e, ¿eby Polska dosta³a jak najmniej.
d. Unii traktuje Polskê wy³¹cznie jako rynek zbytu swoich towarów.
Podobno...
5. Po wejciu do Unii wzronie bezrobocie. Wiele polskich przedsiêbiorstw, firm oraz
gospodarstw rolnych splajtuje, nie mog¹c sprostaæ unijnej konkurencji oraz standardom. Polskê zaleje nap³yw specjalistów ró¿nych dziedzin z Zachodu.
Podobno...
6. Wejcie do UE zniszczy Polskie rolnictwo, które przy dyskryminuj¹cych dop³atach
bezporednich nie bêdzie w stanie dostosowaæ siê do standardów unijnych i sprostaæ
unijnej konkurencji. Polskie rolnictwo dostanie zbyt niskie kwoty produkcyjne.
Podobno...
7. Polskie ziemie, zw³aszcza zachodnie zostan¹ wykupione przez cudzoziemców, zw³aszcza Niemców.
Podobno...
8. Polska zostanie zalana towarami z Unii, a zagraniczne firmy wypr¹ rodzime firmy
z polskiego rynku.

Zbigniew Czachór  Polska w Unii Europejskiej

59
ZA£¥CZNIK 3

Szanse zwi¹zane z integracj¹ Polski z UE
ród³o: R. Rowiñski, Opracowanie w³asne, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2002.

SZANSE
Bêdziemy silniejsi!
1. Dziêki cz³onkostwu w Unii Polska zwiêkszy swój wp³yw na wa¿ne decyzje innych pañstw
europejskich, zyska wiêksze znaczenie na arenie miêdzynarodowej oraz mo¿liwoæ
lepszego radzenia sobie z ponadnarodowymi wyzwaniami.
Europa bêdzie naszym domem!
2. Cz³onkostwo w Unii daje wolnoæ przep³ywu osób, towarów, us³ug i kapita³u w obrêbie
ca³ej Unii, a co za tym idzie m.in. swobodê podró¿owania bez kontroli granicznych,
swobodê osiedlania siê, swobodê pracy i dzia³alnoci gospodarczej na terenie ca³ej Unii.
Bêdziemy bogatsi!
3. Nast¹pi wzmocnienie i szybszy wzrost polskiej gospodarki:
 zwiêkszy siê wymiana handlowa, eksport, poprawi siê wydajnoæ pracy, wzronie
iloæ inwestycji zagranicznych.
Przybêdzie nowych miejsc pracy!
4. Wejcie do Unii jest szans¹ na poprawê sytuacji na rynku pracy:
 Modernizacja i szybszy rozwój polskiej gospodarki stworz¹ nowe miejsca pracy.
 Polacy zyskaj¹ mo¿liwoæ pracy za granic¹, w wiêkszoci przypadków bezporednio po wst¹pieniu do UE.
 Polska stanie siê uczestnikiem unijnych programów walki z bezrobociem.
 Polskie rolnictwo oraz przedsiêbiorstwa otrzymaj¹ pomoc finansow¹ z funduszy
unijnych na modernizacjê produkcji i rozwój kapita³u ludzkiego.
Wy¿sza jakoæ i bezpieczeñstwo, bogatszy wybór, taniej!
5. Wzronie ochrona konsumenta. Standardy unijne wymusz¹ lepsz¹ jakoæ produktów,
a jednolity rynek oraz liberalizacja konkurencji wymusz¹ obni¿enie cen produktów
oraz us³ug (np. lepsza jakoæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoci, tañsze us³ugi telekomunikacyjne, poprawa ochrony zdrowia).
Nowoczesne, konkurencyjne i przyjazne rodowisku rolnictwo!
6. Wejcie do UE pozwoli szybciej zmodernizowaæ polskie rolnictwo. Uczestnictwo we
Wspólnej Polityce Rolnej to tak¿e pewniejsze dochody, stabilnoæ cen, wsparcie
rynkowe, wiêksze mo¿liwoci eksportu....
Wy¿szy standard ¿ycia!
7. Wejcie Polski do UE pozwoli na znaczny skok cywilizacyjny zwi¹zany z koniecznoci¹
sprostania wysokim standardom m.in. ochrony rodowiska, infrastruktury, produkcji przemys³owej, rolnictwa, administracji oraz wspieraniem przez UE rozwoju w tych dziedzinach.
Polska bêdzie bezpieczniejsza!
8. Uczestnictwo we Wspólnej Polityce Zagranicznej oraz Wspólnej Przestrzeni Bezpieczeñstwa, Wolnoci i Sprawiedliwoci zwiêkszy bezpieczeñstwo Polski i umo¿liwi sprawniejsz¹ walkê z przestêpczoci¹ i terroryzmem.
W czo³ówce demokratycznych pañstw wiata!
9. Wejcie Polski do UE przyczyni siê do historycznego procesu zjednoczenia Europy.
Polska na trwa³e stanie siê elementem demokratycznych, wolnorynkowych struktur.
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ZA£¥CZNIK 4

Struktura Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r.
ród³o: Tekst pobrano ze strony internetowej: www.ukie.gov.pl.

Dokumenty akcesyjne sk³adaj¹ siê z trzech czêci (Traktat dotycz¹cy przyst¹pienia do
UE w cis³ym rozumieniu, Akt przyst¹pienia, Akt koñcowy). Traktat akcesyjny podlega
ratyfikacji zgodnie z uregulowaniami przyjêtymi w danym kraju.
TRAKTAT DOTYCZ¥CY PRZYST¥PIENIA DO UE (w w¹skim rozumieniu)  jest zwiêz³ym dokumentem sk³adaj¹cym siê z preambu³y i trzech artyku³ów.
Preambu³a i 3 artyku³y: Przyst¹pienie nowych pañstw do Traktatu o UE, Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ i Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê
Energii Atomowej; ratyfikacja i wejcie w ¿ycie Traktatu, okrelenie autentycznych jêzyków (21) i depozytariusza Traktatu akcesyjnego (W³ochy), w zakresie warunków przyst¹pienia i dostosowañ w traktatach za³o¿ycielskich  odes³anie do Aktu przyst¹pienia.
l AKT DOTYCZ¥CY WARUNKÓW PRZYST¥PIENIA I DOSTOSOWAÑ W TRAKTATACH STANOWI¥CYCH PODSTAWÊ UE (Akt przyst¹pienia, sk³ada siê z czêci
ogólnej, XVIII za³¹czników i 10 protoko³ów).
l

CZÊCI AKTU PRZYST¥PIENIA:
I. Zasady (art. 110).
II. Zmiany w traktatach (art. 1119).
III. Postanowienia sta³e (art. 2023).
IV. Postanowienia tymczasowe (art. 2442).
V. Postanowienia dotycz¹ce wprowadzenia niniejszego aktu w ¿ycie (art. 4362).
ZA£¥CZNIKI (XVIII):
Za³. I. (acquis Schengen).
Za³. II, III, IV (sta³e modyfikacje wtórnego prawa wspólnotowego i prawa UE).
Za³. VXIV (dziesiêæ indywidualnych za³¹czników zawieraj¹cych okresy przejciowe
wynegocjowane przez poszczególne pañstwa przystêpuj¹ce, do niektórych za³¹czników do³¹czono dodatki (appendices), polski za³¹cznik nr XII zawiera 11 tytu³ówrozdzia³ów, w których w negocjacjach z Polsk¹ uzgodniono okresy przejciowe).
Za³. XV (tabela okrelaj¹ca maksymalne rodki na zobowi¹zania w zwi¹zku z przyst¹pieniem nowych pañstw, przeznaczone na rolnictwo, dzia³ania strukturalne, polityki
wewnêtrzne i dodatkowe wydatki przejciowe oraz administracjê w latach 20042006).
Za³. XVI, XVII, XVIII (wykazy komitetów, grup roboczych i innych cia³ wraz z zasadami w³¹czenia przedstawicieli nowych pañstw cz³onkowskich w ich prace).
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PROTOKO£Y (10)
Protokó³ nr 1 w sprawie zmian w Statucie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Protokó³ nr 2 w sprawie restrukturyzacji czeskiego hutnictwa ¿elaza i stali, Protokó³ nr 3
w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej na Cyprze, Protokó³ nr 4 w sprawie elektrowni j¹drowej Ignalina na Litwie,
Protokó³ nr 5 w sprawie w sprawie tranzytu osób drog¹ l¹dow¹ miêdzy obwodem
kaliningradzkim i innymi czêciami Federacji Rosyjskiej, Protokó³ nr 6 w sprawie nabywania drugich domów na Malcie, Protokó³ nr 7 w sprawie aborcji na Malcie,
Protokó³ nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa ¿elaza i stali, Protokó³
nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni j¹drowej Bohunice V1 na S³owacji,
Protokó³ nr 10 w sprawie Cypru.
Bezporednio Polski dotycz¹ dwa protoko³y: Protokó³ nr 1 oraz Protokó³ nr 8.

AKT KOÑCOWY
Dokument stwierdzaj¹cy, ¿e Traktat dotycz¹cy przyst¹pienia, Akt przyst¹pienia, za³¹czniki, protoko³y i wspólne deklaracje zosta³y przyjête w ramach Miêdzyrz¹dowej Konferencji Akcesyjnej Pañstw Cz³onkowskich i Kandyduj¹cych.
Akt koñcowy nie jest formalnie czêci¹ Traktatu akcesyjnego, dokumentuje wszystkie
czynnoci dokonane podczas konferencji, zawiera 44 deklaracje pañstw-sygnatariuszy oraz
wymianê listów w s. udzia³u pañstw przystêpuj¹cych w pracach UE przed wejciem Traktatu
akcesyjnego w ¿ycie.
Polska do³¹czy do Traktatu 3 jednostronne deklaracje: Deklaracjê (nr 38) dotycz¹c¹
konkurencyjnoci polskiej produkcji niektórych owoców, Deklaracjê (nr 39) dotycz¹c¹ moralnoci publicznej oraz Deklaracjê interpretacyjn¹ (nr 40) w s. ponownej rejestracji niektórych farmaceutyków.
Wspólnie z Czechami, Estoni¹, Litw¹, S³owacj¹ i S³oweni¹, Polska do³¹czy do Traktatu akcesyjnego deklaracjê (nr 22) w s. uruchamiania klauzul ochronnych.
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ZA£¥CZNIK 5
3

Pi¹te rozszerzenie (Unii Europejskiej ).
Umowy stowarzyszeniowe i Traktat akcesyjny
ród³o:

3

1. G. Brandstetter, Chronologisches Lexikon der europäischen Integration. 19451995, Wien 1996, s. 255;
2. Za okres 19952003  opracowanie w³asne.

Pañstwo

Podpisanie Umowy
stowarzyszeniowej

Wejcie w ¿ycie Umowy
stowarzyszeniowej

Podpisanie Traktatu
akcesyjnego

Polska

16.12.1991

01.02.1994

16.04.2003

Wêgry

16.12.1991

01.02.1994

16.04.2003

Czechos³owacja

16.12.1991





Rumunia

01.02.1993

01.02.1995



Bu³garia

08.03.1993

01.02.1995



S³owacja

04.10.1993

01.02.1995

16.04.2003

Czechy

04.10.1993

01.02.1995

16.04.2003

Estonia

12.06.1995

01.02.1998

16.04.2003

£otwa

12.06.1995

01.02.1998

16.04.2003

Litwa

12.06.1995

01.02.1998

16.04.2003

S³owenia

10.06.1996

01.02.1999

16.04.2003

Malta

04.12.1970

01.04.1971

16.04.2003

Cypr

19.12.1972

01.06.1973

16.04.2003

Cz³onkostwo w UE oznacza automatyczne cz³onkostwo pañstwa we Wspólnocie Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej.
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Agnieszka Poczta, Walenty Poczta

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej
Czym jest Wspólna Polityka Rolna?
Wspólna Polityka Rolna (WPR) okrela zasady funkcjonowania i wspierania sektora
rolnego w krajach UE. Jest ona najstarsz¹ polityk¹ tworzon¹ wspólnie przez wszystkie kraje
cz³onkowskie UE i najwa¿niejsz¹, je¿eli wemiemy pod uwagê jej 45-procentowy udzia³
w unijnym bud¿ecie. WPR jest te¿ najbardziej dyskusyjn¹ polityk¹ UE i poddawan¹ najczêstszej krytyce zarówno wewn¹trz krajów cz³onkowskich, jak i poza krajami Unii. Wobec wysokich kosztów i powa¿nych zastrze¿eñ, jakie wród mieszkañców UE, i nie tylko, budzi
WPR, nale¿y zastanowiæ siê nad przes³ankami, jakimi kierowali siê jej twórcy.

Przes³anki powstania WPR
Pañstwa europejskie, które przed rokiem 1914 odgrywa³y dominuj¹c¹ rolê na arenie
miêdzynarodowej, uleg³y os³abieniu w dwóch wojnach wiatowych. Pojawi³y siê nowe mocarstwa wiatowe  ZSRR i USA. St¹d te¿ po II wojnie wiatowej najpierw nasileniu,
a potem urzeczywistnieniu podlega³y w Europie idee integracyjne. Pañstwa zachodnioeuropejskie oczekiwa³y, ¿e poprzez zjednoczenie zdo³aj¹ odzyskaæ wspólnie niema³¹ czêæ znaczenia, jak¹ ka¿de z nich z osobna utraci³o. Jednoczenie pojawi³o siê pragnienie wolnoci,
bezpieczeñstwa i pokoju, swobody w ruchu osobowym, towarowym i kapita³owym, a tak¿e
nadzieja na dobrobyt gospodarczy. Najogólniej z takich oczekiwañ zrodzi³y siê Wspólnoty
Europejskie1. Zrealizowanie tych idei w ówczesnych latach, bez uwzglêdnienia spraw rolnictwa i wy¿ywienia nie by³o mo¿liwe. Zapewnienie wy¿ywienia w okresie powojennym by³o
jedn¹ z podstawowych trosk gospodarczych i spo³ecznych w krajach powo³uj¹cych Wspólnoty. Dlatego ju¿ przed integracj¹ istnia³y w poszczególnych krajach zró¿nicowane systemy
interwencjonizmu rolnego. Doprowadzi³y one do istotnych ró¿nic w poziomie cen ¿ywnoci, a wydatki na ¿ywnoæ wywiera³y wówczas ogromny wp³yw na ca³oæ kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Poziom cen ¿ywnoci mia³ du¿o wiêksze znaczenie ekono1

Najpierw w roku 1951 powsta³a Europejska Wspólnota Wêgla i Stali (EWWiS), a w roku 1957 Traktatami Rzymskimi
powo³ano dwie kolejne  Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ (EWG) i Wspólnotê zajmuj¹c¹ siê pokojowym wykorzystaniem energii j¹drowej (EUROATOM). Integracja w ramach tych Wspólnot pozwoli³a na powo³anie Unii Europejskiej
z dniem 1 listopada 1993 r., na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego w Maastricht 2 lutego 1992.
Traktat ten nie znosi³ istnienia dotychczasowych Wspólnot, a rozszerza³ dotychczasow¹ integracjê o politykê zagraniczn¹
i politykê bezpieczeñstwa, sprawiedliwoæ i sprawy wewnêtrzne oraz uniê walutow¹.
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miczne i spo³eczne, ni¿ to ma miejsce dzisiaj w Unii Europejskiej. Ponadto rolnictwo
w poszczególnych krajach cechowa³o siê znacznym niedorozwojem. Przejawia³o siê to m.in.
niekorzystn¹ struktur¹ agrarn¹, relatywnie niskim wyposa¿eniem rolnictwa w maszyny
i urz¹dzenia oraz wysokimi zasobami si³y roboczej. Tym samym niska by³a równie¿ produktywnoæ podstawowych czynników wytwórczych, tj. ziemi, pracy i kapita³u. Stopieñ samowystarczalnoci Wspólnoty w zakresie podstawowych produktów rolnych kszta³towa³ siê
rednio w granicach 85%, a dodatkowo pojawi³a siê wizja odciêcia od dostaw taniej ¿ywnoci z kolonii, które w czasie II wojny wiatowej mocno siê usamodzielni³y. Koszty produkcji
rolnej w krajach EWG w porównaniu z innymi du¿ymi producentami ¿ywnoci (USA, Kanada, Australia, Argentyna) by³y znacznie wy¿sze. Powodowa³o to, ¿e rolnictwo Europy Zachodniej by³o relatywnie s³abym konkurentem na rynkach wiatowych.
Tak wiêc za g³ówn¹ przes³ankê utworzenia WPR mo¿na uznaæ d¹¿enie do ca³kowitej
i trwa³ej likwidacji problemu ¿ywnociowego w Europie po okresie wojen, wynikaj¹cego
z niskiego poziomu wydajnoci i konkurencyjnoci zachodnioeuropejskiego rolnictwa. Rz¹dy szeciu krajów europejskich  Francji, Niemiec, W³och, Holandii, Belgii i Luksemburga 
tworz¹c Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, wyrazi³y przekonanie, i¿ w obliczu zagro¿enia
bezpieczeñstwa ¿ywnociowego produkcja rolna nie mo¿e byæ kszta³towana przez swobodnie dzia³aj¹ce mechanizmy rynkowe. Powinna wiêc zostaæ poddana daleko id¹cej interwencji. Uznano niejako, ¿e bez zintegrowania rolnictwa nie jest mo¿liwy ca³y proces integracji
w pozosta³ych obszarach ¿ycia gospodarczego. Postanowiono o wy³¹czeniu rolnictwa
z dzia³añ (rygorów) wolnego rynku  o zasadach konkurencji mia³ rozstrzygaæ nie rynek,
a Rada Ministrów Wspólnot2.

Cele WPR
Decyzjê o wprowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej zapisano w Traktacie o utworzeniu
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 25 marca 1957, czyli w Traktacie Rzymskim.
Jej podstawowe cele okrelono w artykule 39 tego Traktatu:
 stabilizacja rynku produktów rolnych  równowa¿enie poda¿y i popytu,
 zapewnienie ci¹g³oci zaopatrzenia  dostêpnoci zasobów,
 umo¿liwienie konsumentom zakupu ¿ywnoci po rozs¹dnych cenach,
 podnoszenie produktywnoci rolnictwa poprzez wspieranie postêpu technicznego, racjonalizacjê produkcji i optymalizacjê zastosowania czynników produkcji,
 odpowiedni poziom dochodów rolnych.
Dla realizacji tych celów Traktat Rzymski przewidywa³:
1. Utworzenie wspólnej organizacji rynku produktów rolnych  na mocy postanowieñ
zawartych w Traktacie Rzymskim i decyzji podjêtych na konferencji w Stresa zapocz¹tkowany zosta³ proces formowania organizacji rynków bran¿owych. Rynek rolny
EWG zacz¹³ dzia³aæ w oparciu o ró¿norodny dla ka¿dej bran¿y i jednoczenie skomplikowany system regulowania obrotu rolnego;
2

Rada Unii Europejskiej (Rada Ministrów) sprawuje najwy¿sz¹ w³adzê w UE  jest podstawowym statutowym organem
decyzyjnym i prawodawczym. Dzieli siê na Radê Ogóln¹ (ministrowie spraw zagranicznych poszczególnych pañstw
cz³onkowskich) i Radê Techniczn¹ (ministrowie resortowi).
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2. Jednolit¹ politykê cenow¹  podejmowanie decyzji o rodzaju i zakresie interwencji na
rynku rolnym na szczeblu wspólnotowym i obligatoryjnoæ stosowania tych mechanizmów we wszystkich pañstwach cz³onkowskich;
3. Utworzenie wspólnych funduszy finansowania rolnictwa  finansowanie interwencjonizmu przez bud¿et Wspólnoty.
Równoczesna realizacja za³o¿onych celów nie by³a zadaniem ³atwym, dlatego te¿ bardzo du¿e kompetencje w zakresie WPR przyznano organom Wspólnoty.

G³ówne zasady WPR
W 1958 roku odby³a siê Konferencja Rolna EWG w Stresa (we W³oszech), na której
w oparciu o przyjête w Traktacie cele Wspólnej Polityki Rolnej, opracowano jej pierwsze
i g³ówne zasady, które mimo ewolucji WPR pozostaj¹ niezmienione i stanowi¹ jej fundament po dzieñ dzisiejszy:
n jednoci rynku  oznacza swobodny przep³yw towarów rolnych miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi (wolny rynek wewn¹trz Wspólnoty), wprowadzenie wspólnych cen
i jednolitych regulacji funkcjonowania rynku rolnego (ochrona przed konkurencj¹ zewnêtrzn¹, jednakowe regu³y handlu z krajami trzecimi, wspólne przepisy sanitarne);
n preferencji produkcji rolnej krajów Wspólnoty  przyznaje priorytet w zaopatrzeniu
rynku wewnêtrznego produktami rolnymi wytworzonymi na terenie krajów cz³onkowskich, chroni¹c jednoczenie rynki wewnêtrzne przed tañszymi produktami z importu;
ceny produktów importowanych by³y sztucznie podnoszone (bariery taryfowe, parataryfowe i pozataryfowe)3, by nie wypieraæ z rynku produktów unijnych;
n solidarnoci finansowej  zobowi¹zuje wszystkie kraje cz³onkowskie do solidarnego
uczestnictwa w kosztach funkcjonowania wspólnego rynku produktów rolnych  co
w praktyce oznacza, ¿e kraje zamo¿niejsze, o relatywnie niewielkim znaczeniu rolnictwa, finansuj¹ WPR w krajach biedniejszych oraz tych, gdzie rolnictwo ma wiêksze
znaczenie gospodarcze i spo³eczne. W celu skutecznego finansowania procesu ponoszenia kosztów i rozdzielania rodków na cele unijnego rolnictwa utworzono Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie.

Finansowanie WPR  FEOGA
Dla celu realizacji WPR, w kwietniu 1962 roku utworzono specjalny fundusz  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa (FEOGA). Fundusz ten jest podzielony
na dwie instytucjonalne czêci: sekcjê Gwarancje i sekcjê Orientacje:
⇒ sekcjê Gwarancje stworzono w celu finansowania wydatków w zakresie rolnej polityki rynkowo-cenowej, niezale¿nie od tego, jakiego produktu, producenta, czy te¿
kraju dotycz¹, po spe³nieniu wymogów przewidzianych dla ka¿dej interwencji;
3

Bariery taryfowe  g³ównie c³a, których dzia³anie polega na podwy¿szeniu ceny towaru przekraczaj¹cego granicê, np. c³a
importowe, eksportowe, tranzytowe;
Bariery parataryfowe  instrumenty, które wywo³uj¹ takie same skutki ekonomiczna jak c³a, np. op³aty wyrównawcze,
subwencje;
Bariery pozataryfowe  przepisy administracyjne dyskryminuj¹ce towary zagraniczne w porównaniu z krajowymi, np.
kontyngenty, embargo, licencje, normy, restrykcje sanitarne.

68

EUROPA W £AWCE SZKOLNEJ  Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej

⇒ natomiast sekcjê Orientacje przewidziano dla sfinansowania przeobra¿eñ strukturalnych w rolnictwie.
Mimo pierwotnych zamiarów przeznaczania 75% rodków na politykê rynkowo-cenow¹, a 25% na dzia³ania strukturalne, zdecydowany prymat nadano polityce rynkowo-cenowej i przeznaczano na ten cel w granicach 95% bud¿etu rolnego.

Wsparcie rolnictwa jako element polityki gospodarczej (redystrybucja dochodów)
System protekcji i interwencji jest jednoczenie systemem wtórnej redystrybucji dochodu
narodowego na rzecz rolnictwa za porednictwem rynku. Oznacza to, ¿e polityka interwencji
rolnej jest wiadomym wyborem politycznym, w wyniku którego inne grupy spo³eczno-zawodowe zgadzaj¹ siê czêæ swoich dochodów przeznaczaæ na wspieranie rolnictwa.
Schematycznie drogi redystrybucji dochodu na rzecz rolnictwa w wyniku realizacji polityki
rynkowo-cenowej mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
(1) Bezporednie zakupy ¿ywnoci na rynku
Konsument → Rynek → Rolnik
Konsumenci nabywaj¹c na rynku dro¿sze produkty ¿ywnociowe  na skutek wy¿szych cen
produktów rolnych we Wspólnocie wywo³anych interwencjonizmem i protekcjonizmem 
dotuj¹ rolników;
(2) Wp³ywaj¹ce do bud¿etu Wspólnoty rodki z tytu³u ce³ i innych op³at na granicy
oraz podatku VAT
Konsument → Bud¿et → Rynek → Rolnik
Konsumenci, nabywaj¹c towary obci¹¿one c³ami i podatkiem VAT  które w znacznej czêci
trafiaj¹ do bud¿etu Wspólnoty  dotuj¹ rolników, bo ci s¹ g³ównymi biorcami rodków
z tego bud¿etu za spraw¹ interwencyjnych dzia³añ na rynku rolnym;
(3) Wp³ywaj¹ce do bud¿etu Wspólnoty rodki z obowi¹zkowych wp³at pañstw cz³onkowskich
Podatnik → Bud¿et → Rynek → Rolnik
W tym przypadku obywatele Wspólnoty wspomagaj¹ rolnictwo jako podatnicy
zasilaj¹c bud¿ety krajowe, z których czêæ rodków trafia do bud¿etu Wspólnoty (jako
tzw. wp³ata obowi¹zkowa uzale¿niona od wielkoci PKB4), a st¹d do rolników poprzez
system dzia³añ interwencyjnych.
Z powy¿szych schematów widaæ, ¿e ka¿dorazowo interwencja (wspomaganie rolnictwa) odbywa siê poprzez rynek, ekonomici czêsto powiadaj¹, ¿e system ten psuje rynek
rolny i ¿ywnociowy, wywo³uj¹c deformacje cenowo-kosztowe.

4

PKB  produkt krajowy brutto  jest miar¹ wielkoci produkcji nowo wytworzonej na terenie danego kraju w okrelonym
czasie.
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Sukcesy i pora¿ki pierwszego etapu WPR
Niejako dwutorowy przebieg polityki rolnej trwa³ do roku 1985 i sprawi³ on, i¿ stopieñ
realizacji za³o¿onych celów okaza³ siê bardzo ró¿ny:
1. Sukcesem zakoñczy³ siê postulat wzrostu produktywnoci i samowystarczalnoci ¿ywnociowej.
2. Negatywne skutki by³y nastêpuj¹ce:
a) wyst¹pienie nadwy¿ek produkcyjnych  stosowanie wysokich wewnêtrznych cen
interwencyjnych w po³¹czeniu z protekcj¹ w handlu zagranicznym nieuchronnie
prowadzi³o do powstania nadprodukcji, a to wywo³ywa³o:
 gwa³towny wzrost kosztów WPR,
 konflikty na tle subwencjonowanego eksportu z krajami trzecimi (g³ównie zamorskimi eksporterami ¿ywnoci);
b) stagnacja i wzrost zró¿nicowania dochodów, m.in. na skutek tego, i¿ 80% wydatków z Funduszu Rolnego trafia³o do 20% gospodarstw;
c) interwencjonizm rynkowo-cenowy ukszta³towa³ bardzo korzystne relacje cenowe
miêdzy cenami rodków produkcji (g³ównie plonotwórczych  nawozy mineralne,
rodki ochrony rolin) a cenami produktów rolnych, wywo³uj¹c nadmiern¹ intensyfikacjê, co w niektórych wypadkach doprowadzi³o do zagro¿eñ rodowiska naturalnego;
d) zarysowa³y siê ostre dysproporcje w poziomie rozwoju regionów na niekorzyæ
obszarów o niekorzystnych warunkach produkcji rolniczej (regiony górskie, s³absze
gleby, niekorzystny klimat itp.).
W latach 19801985 nast¹pi³ gwa³towny wzrost nak³adów na rolnictwo. W okresie tym wydatki z Sekcji Gwarancji wzros³y o 74%, a z Sekcji Orientacji o 19%. Taki rozk³ad
wydatków nie by³ korzystny dla rolnictwa Wspólnoty. Co prawda ceny rynkowe by³y utrzymywane, jednak¿e nie wp³ywa³y bezporednio na poprawê sytuacji strukturalnej
w rolnictwie. Pocz¹wszy od roku 1985 podjêto próbê reformowania WPR, której celem
mia³o byæ ograniczenie dzia³añ cenowo-rynkowych, przy zwiêkszeniu zakresu i skutecznoci
dzia³añ o charakterze strukturalnym. Wyrazem tych d¹¿eñ by³o opublikowanie 13 lipca
1985 roku opracowanych przez Komisjê5 Perspektyw Wspólnej Polityki Rolnej znanych jako Zielona Ksiêga, aczkolwiek niektóre przedsiêwziêcia maj¹ce racjonalizowaæ
WPR, a przede wszystkim przeciwdzia³aæ jej negatywnym skutkom, podejmowano ju¿ wczeniej. Dzia³ania te jednak nie przynios³y oczekiwanych skutków ze wzglêdu na równolegle
oddzia³ywanie:
⇒ nieskutecznoci dotychczasowych instrumentów WPR;
⇒ wysokich kosztów WPR;
⇒ konfliktów z krajami trzecimi.

5

Komisja Europejska  g³ówny organ wykonawczy, ale posiada te¿ uprawnienia kontrolne, inicjatywne i prawotwórcze.
Sk³ada siê z Komisarzy  od 2005 roku po jednym Komisarzu z ka¿dego kraju cz³onkowskiego.
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Runda Urugwajska GATT/WTO
Istotny wp³yw na reformy WPR mia³a Runda Urugwajska GATT/WTO6, a w szczególnoci podpisany w 1994 roku w Marakeszu Akt Koñcowy i do³¹czone do niego Porozumienie w sprawie rolnictwa i Porozumienie w sprawie stosowania rodków sanitarnych
i fitosanitarnych. Wród ponad 120 sygnatariuszy Aktu Koñcowego by³a równie¿ Polska.
Kwestie rolne by³y jednym z najbardziej kontrowersyjnych obszarów rokowañ i przyczyn¹
przed³u¿enia ca³ej Rundy. Tematem szczególnie konfliktowym by³ w³anie wysoki stopieñ
interwencjonizmu i protekcjonizmu wobec sektora rolnego stosowany m.in. w krajach Wspólnot Europejskich. Przebieg negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej GATT/WTO podzieliæ mo¿na na trzy okresy: okres trwania obrad (19861993), okres implementacji postanowieñ (19952001, kraje rozwijaj¹ce 10 lat) oraz rozpoczêty w 2000 roku nowy okres
negocjacji nad dalszymi reformami sektora rolnego. Dla polityki rolnej Unii Europejskiej
istotne znaczenie ma tak¿e tzw. okres bazowy trwaj¹cy w latach 19861989.

Porozumienie w sprawie rolnictwa dotyczy³o nastêpuj¹cych kwestii:
1. Dostêp do rynku:
a) taryfikacja (zamiana na c³a instrumentów pozataryfowych i zwi¹zanie stawek celnych) i obni¿ka ce³, które zak³ada³y obni¿kê ce³ w okresie implementacji o 36%
w krajach rozwiniêtych i w ci¹gu 10 lat o 24% w krajach rozwijaj¹cych siê; minimalna obni¿ka stawki dla ka¿dej pozycji taryfowej wynosi³a odpowiednio 15%
i 10%;
b) kwoty minimalnego dostêpu do rynku, które ustalano wtedy, gdy poziom importu
w okresie bazowym nie przekracza³ 3% konsumpcji, nastêpnie zwiêkszane, aby do
2000 roku osi¹gn¹æ 5% (kraje rozwijaj¹ce siê odpowiednio 1% i 4%);
c) kwoty bie¿¹cego dostêpu do rynku mia³y na celu utrzymanie dotychczasowych
warunków dostêpu do rynków zbytu w przypadku, gdy poziom importu w okresie
bazowym przekracza³ 3% konsumpcji;
2. Redukcja wielkoci subsydiów eksportowych o 36% i o 21% wolumenu dotowanego
eksportu (kraje rozwijaj¹ce siê odpowiednio 24% i 14%);
3. Obni¿anie wydatków wewnêtrznego wsparcia rolnictwa, które polega³o na ustaleniu
limitów wsparcia poredniego i jego redukcji w okresie implementacji o 20% (amber
box  ¿ó³ta skrzynka), wy³¹czono jednak ze zobowi¹zañ rodki na wsparcie bezporednie (blue box  niebieska skrzynka) i rodki na ograniczenie produkcji (green box
 zielona skrzynka).
Porozumienie w sprawie stosowania rodków sanitarnych i fitosanitarnych mia³o
na celu uniemo¿liwienie dzia³añ protekcyjnych pod pozorem koniecznoci ochrony zdrowia
ludzi, zwierz¹t i rolin.

6

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade  Ogólne Porozumienie o Taryfach i Handlu) powsta³o w 1947 roku
w Hawanie. Uk³ad podpisa³o 21 pañstw w celu liberalizacji handlu opartej na wielostronnej wspó³pracy. Obrady odbywa³y
siê w ramach rund. W roku 1994 GATT zosta³o przekszta³cone w WTO (World Trade Organization  wiatowa Organizacja Handlu).
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2. Reforma Mac Sharrego  II etap Wspólnej Polityka Rolnej
Kolejnym wa¿nym etapem reform by³ tzw. Plan Mac Sharryego. Oznacza³ on wprowadzenie nowej filozofii, wed³ug której g³ówna rola polityki rolnej nie polega³a ju¿ tylko na
zapewnianiu bezpieczeñstwa ¿ywnociowego w Europie, ale tak¿e na zachowaniu tradycyjnego modelu rolnictwa i zabezpieczeniu dochodów rolników. Dnia 31 stycznia 1991 r.
Komisja Europejska zatwierdzi³a g³ówne kierunki zasadniczej reformy WPR, przedstawione
przez Komisarza Rolnego Raya Mac Sharryego7. Koncepcja ta wesz³a w ¿ycie w lipcu
1992 r. pod nazw¹ Planu Mac Sharryego. Propozycje Komisarza wychodzi³y z za³o¿enia, ¿e WPR tworzona w okresie deficytu ¿ywnoci w Europie w latach piêædziesi¹tych nie
jest adekwatna do wymogów, jakie rodzi rozwój sytuacji na rynku rolnym Wspólnoty
w latach dziewiêædziesi¹tych. Na nowo sformu³owano cele WPR. W programie tym na plan
pierwszy wysuniêto bowiem nie produkcyjne, lecz ogólnospo³eczne funkcje rolnictwa. Znajduje to wyraz w stwierdzeniu, ¿e celem polityki rolnej ma byæ przede wszystkim utrzymanie
na ziemi dostatecznej liczby rolników. Uwa¿ano, i¿ to jedyny sposób zachowania rodowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu i preferowanego przez spo³eczeñstwo modelu rolnictwa opartego na gospodarstwie rodzinnym. Zdefiniowano tym samym tzw.
europejski model rolnictwa. Definitywnie usuniêto z dotychczasowych celów polityki rolnej
has³o o rozwoju produkcji rolnej, a w jego miejsce celem sta³ siê wzrost konkurencyjnoci
produktów rolnych na rynkach miêdzynarodowych i wzrost efektywnoci produkcji rolniczej. Osi¹gn¹æ to zamierzano przez zastosowanie jednoczenie:
l obni¿ek cen instytucjonalnych (zmniejszenie interwencjonizmu cenowego),
l bezporednich rekompensat (dop³at bezporednich)  za³o¿ono, ¿e w wyniku reformy
WPR nie mo¿e ulec pogorszeniu sytuacja dochodowa rolników,
l wy³¹czenia z produkcji czêci zasobów ziemi.
Szczególnie mocno podkrelano koniecznoæ przerwania wiêzi, jakie wystêpowa³y
miêdzy rozmiarami produkcji a wielkoci¹ wsparcia. Sytuacja taka sk³ania³a bowiem do
wzrostu produkcji i dalszej intensyfikacji. Jako podstawowe zadanie okrelono m.in. koniecznoæ likwidacji nadwy¿ek produktów rolnych. Ustalono pewien historyczny poziom
plonów, tzw. plon referencyjny, który wyliczony zosta³ na podstawie redniej z trzech lat
z okresu 1986/871990/01 po odrzuceniu dwóch lat o skrajnych wartociach produkcji.
Okrelono tak¿e powierzchniê bazow¹ i wprowadzono obowi¹zkowe od³ogowanie czêci
gruntów. Nowy program reformy nie narusza³ natomiast  wskazanych ju¿ wczeniej 
trzech fundamentalnych zasad Wspólnej Polityki Rolnej, a mianowicie:
 zasady jednoci rynku,
 preferencji rolnictwa krajów Wspólnoty,
 solidarnoci finansowej.
Program Mac Sharryego obj¹³ zbo¿a, oleiste, bia³kowe oraz chów byd³a miêsnego,
chów owiec, a tak¿e skrobiê ziemniaczan¹, tytoñ i chmiel. Ponadto przewidziano tak¿e tzw.
przedsiêwziêcia towarzysz¹ce, obejmuj¹ce:
l ochronê rodowiska i kszta³towania krajobrazu (ekstensyfikacja, przywracanie pierwotnych biotopów itp.),
7

Ray Mac Sharry  polityk irlandzki, Komisarz Rolny Wspólnoty.
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zalesianie czêci u¿ytków rolnych,
l poprawê struktury rolnictwa poprzez system wczeniejszych emerytur dla rolników
(rent strukturalnych).
l

Od roku gospodarczego 1992/1993 zapocz¹tkowany zosta³ proces stopniowego przechodzenia od poredniej rynkowej interwencji cenowej do bezporednich dop³at do dochodów konkretnego rolnika. Dziêki temu interwencjonizm mniej psuje rynek rolny, obni¿eniu mog³y ulec ceny produktów rolnych, których reforma dotyczy³a bezporednio, jak
i tych, na które mia³a wp³yw poredni. Produkty rolne wytworzone na terenie Wspólnoty
sta³y siê tañsze, a przez to bardziej konkurencyjne na rynkach wiatowych oraz dla konsumentów w Unii. Mo¿na tak¿e powiedzieæ, ¿e koszty interwencjonizmu rolnego przesuniêto
w znacznej czêci z konsumentów na podatników. Do wskazanych wczeniej trzech modeli
redystrybucji dochodu na rzecz rolnictwa dodano dwa kolejne, które wykluczaj¹ uczestnictwo rynku:
(4) Wp³ywaj¹ce do bud¿etu EWG rodki z tytu³u ce³ i innych op³at na granicy oraz
podatku VAT
Konsument → Bud¿et → Rolnik
Konsumenci, nabywaj¹c towary obci¹¿one c³ami i podatkiem VAT  które w znacznej czêci
trafiaj¹ do bud¿etu Wspólnoty  dotuj¹ rolników w postaci dop³at bezporednich, jednak
z pominiêciem rynku rolnego;
(5) Wp³ywaj¹ce do bud¿etu EWG rodki z obowi¹zkowych wp³at pañstw cz³onkowskich
Podatnik → Bud¿et → Rolnik
W tym przypadku obywatele Wspólnoty wspomagaj¹ rolnictwo jako podatnicy zasilaj¹c bud¿ety krajowe, z których czêæ rodków trafia do bud¿etu Wspólnoty (jako tzw.
wp³ata obowi¹zkowa uzale¿niona od wielkoci PKB), a st¹d do rolników poprzez system dop³at bezporednich.
Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e wprowadzenie reformy Mac Sharryego spowodowa³o istotn¹ poprawê równowagi rynkowej oraz zmniejszenie zapasów produktów rolnych
objêtych reform¹, a tak¿e zracjonalizowa³o rynek rolny.

Agenda 2000
W rok po zakoñczeniu wdra¿ania reformy Mac Sharryego zaproponowano jej pog³êbienie i poszerzenie. W zwi¹zku z koniecznoci¹ odniesienia siê do rozszerzenia Unii i kolejnej Rundy WTO w 1997 og³oszono Pakiet Santera8, zawieraj¹cy propozycje zmian we
wspólnej polityce rolnej pod nazw¹ Agenda 2000. Po d³ugotrwa³ych negocjacjach, podczas szczytu Unii w Berlinie w marcu 1999 przyjêto pakiet Agenda 2000 okrelaj¹cy
zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej do roku 2006. Zawarte w dokumencie berliñskim
postanowienia objê³y zmiany dotycz¹ce systemu interwencji na podstawowych rynkach rolnych oraz regulacje s³u¿¹ce rozwojowi obszarów wiejskich (uzgodnienia w sprawie Funduszy
8

Jacques Santer  ówczesny Przewodnicz¹cy Komisji UE.
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Strukturalnych i Funduszu Spójnoci). Zatwierdzony zosta³ równie¿ plan finansowy Unii
Europejskiej na lata 20002006.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Najwa¿niejsze postanowienia Agendy 2000:
Dalsze ciêcia cen interwencyjnych (zbo¿a o 15%, wo³owiny o 20%) oraz wzrost dop³at
bezporednich;
Dostosowanie dop³at bezporednich do nasion oleistych i bia³kowych;
Przed³u¿enie systemu kwotowego w produkcji mleka do 2006 r., ale wprowadzenie
obni¿ki cen interwencyjnych o 15%;
Wprowadzenie zgodnoci przekrojowej, czyli tzw. dobrych praktyk w rolnictwie;
Postulat modulacji, tzn. ograniczenia dop³at bezporednich i przeniesienia ich na
rozwój obszarów wiejskich;
Zwiêkszono te¿ nacisk na instrumenty towarzysz¹ce dla rozwoju obszarów wiejskich
nazywane obecnie drugim filarem WPR, jednak w ³¹cznych wydatkach przewidzianych na lata 20002006 w wysokoci 297,74 mld EURO przeznaczono na Filar II
jedynie 30,37 mld EURO.

W Agendzie 2000 uwzglêdniono tak¿e kwestie zwi¹zane z procesem rozszerzenia
Unii i przewidziano zwiêkszenie pomocy finansowej dla krajów kandyduj¹cych. Pañstw stowarzyszone otrzymaj¹ w latach 20002006 oko³o 3120 mln EURO rocznie w ramach
trzech programów: PHARE, ISPA i SAPARD9. G³ównymi celami programu SAPARD s¹:
poprawa ekonomicznej konkurencyjnoci sektora rolno-spo¿ywczego, dostosowanie do wymagañ Jednolitego Rynku, wspieranie infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków
do podejmowania pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej na wsi. W ramach programu
SAPARD przeznaczono na pomoc dla 10 krajów Europy rodkowej i Wschodniej ponad
520 mln EURO10 rocznie. Program SAPARD w Polsce sk³ada³ siê z trzech Osi, w ramach
których wyró¿niano siedem Dzia³añ (rys. 1).

9

10

PHARE  Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies;
ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession;
SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development.
Polska jest najwiêkszym beneficjentem programu SAPARD  rocznie otrzymuje 168 mln EUR (w cenach sta³ych roku
1999).
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Rys. 1. Struktura programu SAPARD
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Programu Operacyjnego SAPARD

Instrumenty stosowane w WPR
W ramach wspó³czesnej WPR mo¿na wyró¿niæ cztery g³ówne grupy instrumentów
rynkowych:
⇒ bezporednie podtrzymywanie dochodów;
⇒ podtrzymywanie cen rynkowych;
⇒ ograniczenia ilociowe;
⇒ inne formy wspierania rolnictwa.
Bezporednie podtrzymywanie dochodów (dop³aty bezporednie) polega na przekazywaniu producentom rolnym w UE pewnej sumy pieniêdzy, ponad to, co uzyskuj¹ za sprzeda¿ produktów rolnych na rynku. Jest to forma preferowana przez obecn¹ WPR, ze wzglêdu na fakt, i¿ zwiêksza ona dochody rolników nie obci¹¿aj¹c bezporednio konsumentów.
Pojawi³ siê jednak problem limitowania tego rodzaju wsparcia, co zaowocowa³o powstaniem systemu parakwot, który polega na tym, ¿e nie limituje siê produkcji wprost, ale tylko
do okrelonego jej wolumenu ma zastosowanie wsparcie bezporednie. Ten system dotyczy
g³ównie produkcji zbó¿, oleistych, bia³kowych, wo³owiny, baraniny, a od 2005 roku mleka.
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Podtrzymywanie cen rynkowych polega na utrzymywaniu cen unijnych na poziomie
wy¿szym od wiatowego poprzez stosowanie instrumentów polityki handlowej (ce³, kontyngentów, itp.), zakupy interwencyjne, subsydiowanie eksportu rolnego czy zagospodarowywanie nadwy¿ek (dotowanie konsumpcji, konwersja, wycofywanie z rynku). Jest to grupa
instrumentów, która z jednej strony powoduje wzrost produkcji, a z drugiej ogranicza konsumpcjê, dlatego obecnie podejmowane s¹ dzia³ania w celu zast¹pienia tych instrumentów
przez inne.
Z kolei ograniczenia ilociowe maj¹ na celu utrzymanie produkcji na poziomie ni¿szym
od tego, jaki mia³by miejsce bez stosowania ograniczeñ. Instrument ten stosowany jest
w szczególnoci do produkcji mleka i cukru.
Do innych form wspierania rolnictwa zalicza siê redukcjê kosztów produkcji (instrumenty polityki kredytowej, dotacje do rodków produkcji, politykê podatkow¹) oraz us³ugi
ogólne, jak np. badania, doradztwo, marketing i promocjê.

Wspó³czesny stan finansowy WPR
Wielkoæ funduszu FEOGA, z którego finansowana jest unijna polityka rolna, ustala
Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej i wynosi on obecnie powy¿ej
45 mld EURO rocznie, czyli prawie po³owê unijnego bud¿etu (tabela 1). Na cele sekcji
Gwarancja przeznacza siê oko³o 93% ca³kowitych wydatków na WPR. rodki przyznawane dla sekcji Orientacje wynosz¹ oko³o 3 mld EURO, co stanowi oko³o 5% wydatków
Unii na rolnictwo. Do koñca bie¿¹cego okresu perspektywy finansowej wartoci te nie
ulegn¹ istotnym zmianom.
Najwiêksza czêæ wydatków FEOGA przeznaczana jest na produkcjê rolinn¹,
a w szczególnoci na uprawy na gruntach ornych (zbo¿a, oleiste, bia³kowe, skrobia ziemniaczana)  prawie 45%. rodki na dofinansowanie rynku wo³owiny i cielêciny stanowi¹ oko³o
20% funduszu, natomiast wsparcie dla rynku mleka  ponad 6%. Struktura wydatków
FEOGA na wybrane rynki rolne w 2003 r. przedstawiona zosta³a na rysunku 2.
Tabela 1. Wydatki Unii Europejskiej na WPR w latach 20022004
2002
mln 

%

2003
mln 

%

2004
mln 

%

Bud¿et UE

95656,0

100,0

97503,0

100,0

100676,0

100,0

Ca³kowite wydatki na WPR, w tym:

46239,5

48,3

47945,0

49,2

48360,5

48,0

FEOGA Sekcja Gwarancji

43214,3

93,5

44780,5

93,4

44760,4

92,6

FEOGA Sekcja Orientacji

2969,9

6,4

3122,7

6,5

3564,7

7,4

55,3

0,1

42,1

0,1

35,4

0,1

49416,9

51,7

49557,6

50,8

52315,4

52,0

Inne wydatki na WPR
Inne wydatki UE

ród³o: Report of The Agricultural Situation in the European Union, European Commision 2004.
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Rys. 2. Struktura wydatków FEOGA na wybrane rynki rolne w 2003 r.
ród³o:

opracowanie w³asne na podstawie Report of The Agricultural Situation in the European Union, European Commision 2004.

Najwiêkszym beneficjentem polityki rolnej Unii Europejskiej jest Francja, której udzia³
w wydatkach sekcji Gwarancje wynosi ponad 20%, czego przyczyn¹ jest wielkoæ i wydajnoæ produkcji rolnej we Francji. Ponad 10-procentowy udzia³ w rodkach sekcji Gwarancje posiadaj¹ tak¿e inne du¿e pañstwa cz³onkowskie  Niemcy, Hiszpania, W³ochy oraz
Wielka Brytania. Udzia³ poszczególnych krajów cz³onkowskich w wydatkach sekcji Gwarancje przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Udzia³ poszczególnych krajów cz³onkowskich (UE-15) w wydatkach sekcji Gwarancje
2000
mln 

%

2001
mln 

%

UE-15

40467

100

42083

100

43214 100,0

Belgia

954,6

2,4

938,6

2,2

942,1

2,2

Dania

1304,7

3,2

1114,2

2,6

1221

2,8

Niemcy

5641,9

13,9

5880,1

14,0

6784,4

15,7

Grecja

2597,2

6,4

2616,6

6,2

2633,8

6,1

5469

13,5

6193,7

14,7

5933

13,7

Francja

8981,9

22,2

9248

22,0

9752,1

22,6

Irlandia

1678,3

4,1

1599,4

3,8

1709,2

4,0

W³ochy

5031,3

12,4

5347,9

12,7

5671,9

13,1

20,6

0,1

29,5

0,1

37,1

0,1

Holandia

1396,6

3,5

1155,5

2,7

1132,7

2,6

Austria

1018,5

2,5

1054,7

2,5

1090,1

2,5

652

1,6

881,6

2,1

753,7

1,7

727,6

1,8

816,1

1,9

837,7

1,9

798

2,0

780,3

1,9

816,8

1,9

4058,7

10,0

4380,3

10,4

3642,6

8,4

135,9

0,3

46,9

0,1

256,3

0,6

Wyszczególnienie

Hiszpania

Luksemburg

Portugalia
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Programy inicjatyw lokalnych
(LEADER II)
ród³o:

2002
mln 

%

opracowanie w³asne na podstawie Report of The Agricultural Situation in the European Union, European
Commision 2004.

3. Wynegocjowane warunki uczestnictwa polskiego rolnictwa we WPR
Skutki finansowe
Rolnictwo by³o i nadal jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych
obszarów negocjacyjnych, pracowano nad nim najd³u¿ej. Cz³onkostwo Polski w UE oznacza objêcie rolnictwa WPR funduszami strukturalnymi i innymi politykami wspólnotowymi,
w ramach których w latach 20042006 trafi do sektora rolnego i na finansowanie obszarów wiejskich oko³o 7229 mln EURO11 tylko z bud¿etu unijnego, nie bior¹c pod uwagê
dofinansowania krajowego. Wynegocjowane rodki zwi¹zane bêd¹ z:
⇒ P³atnociami bezporednimi;
⇒ Interwencj¹ rynkow¹ i subsydiami eksportowymi;
11

Przy za³o¿eniu pe³nego wykorzystania dostêpnych rodków.
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⇒ Dzia³aniami rozwoju wsi;
⇒ Funduszami strukturalnymi w rolnictwie.
Szczegó³owe dane na temat wynegocjowanych rodków finansowych dla polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 20042006 przedstawiono w tabeli 3.

P³atnoci bezporednie i system uproszczony dop³at bezporednich
W kwestii p³atnoci bezporednich stronie polskiej uda³o siê wynegocjowaæ, ¿e p³atnoci bezporednie w latach 2004, 2005 i 2006 bêd¹ mog³y byæ zwiêkszone odpowiednio do
55%, 60% i 65% poziomu stawek unijnych. Na wielkoæ tê sk³adaæ siê bêd¹:
⇒ p³atnoci bezporednie finansowane z I filaru WPR  25%, 30% i 35%;
⇒ rodki przesuniête z II filaru WPR, co podniesie p³atnoci odpowiednio do 36%, 39%
i 42% poziomu docelowego;
⇒ dofinansowanie z bud¿etu krajowego, dziêki czemu p³atnoci wzrosn¹ do poziomu
55%, 60% i 65%.
Ustalono tak¿e, ¿e poziom 100% dop³at rolnicy otrzymaj¹ w 2013 roku, jednak od
2007 roku dop³aty bezporednie bêd¹ mog³y byæ podniesione w oparciu o rodki krajowe
o 30% w stosunku do poziomu podstawowego, co pozwoli na osi¹gniêcie 100% poziomu
ju¿ w roku 2010.
Strona Polska podjê³a decyzjê o zastosowaniu uproszczonego systemu dop³at bezporednich. Bêdzie on funkcjonowa³ przez pierwsze trzy lata po wst¹pieniu do UE, z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia o dwa lata. W systemie tym funkcjonowaæ bêd¹ nastêpuj¹ce stawki dop³at
powierzchniowych:
⇒ Jednolita P³atnoæ Obszarowa (JPO) do ka¿dego ha u¿ytków rolnych w gospodarstwie
(gospodarstwa powy¿ej 1 ha u¿ytkow rolnych, minimalny obszar dzia³ki 0,1 ha) wynosz¹ca w latach 20042006 odpowiednio 25%, 30% i 35% koperty krajowej podzielonej przez ca³kowity uprawniony obszar u¿ytków rolnych w Polsce (p³atna z I filaru
WPR UE);
⇒ Uzupe³niaj¹ca Krajowa P³atnoæ Bezporednia do upraw, które w UE objête s¹ dop³atami bezporednimi (zbo¿a, w tym kukurydza na ziarno i paszowa, oleiste, bia³kowe,
len i konopie w³ókniste, str¹czkowe, ziemniaki skrobiowe) oraz ³¹ki i pastwiska,
a tak¿e tytoñ i chmiel (p³atne z II filaru WPR UE i bud¿etu krajowego)12.

12

W roku 2004 Jednolita P³atnoæ Obszarowa wynios³a 210,53 z³/ha, Uzupe³niaj¹ca Krajowa P³atnoæ Bezporednia
292,78 z³/ha. Razem dop³aty (g³ówna powierzchnia) wynios³y 503,31 z³/ha.
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Tabela 3. Przewidywane transfery do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 20042006
(w EURO)
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

w % pe³nej koperty
krajowej

25,5

30,0

35,0

mln EURO

620

765

920

w % pe³nej koperty
krajowej

33,7

37,6

41,0

mln EURO

835

957

1077

po uzupe³nieniu ze rodków z II
filaru WPR (rodki UE z udzia³em
krajowym)

w % pe³nej koperty
krajowej

35,9

39,5

42,5

mln EURO

889

1005

1116

z maksymalnym
dofinansowaniem krajowym

w % pe³nej koperty
krajowej

55,0

60,0

65,0

mln EURO

1448

1638

1840

4929

II. Interwencja rynkowa
(szacunki Komisji Europejskiej)

mln EURO

135

350

377

862

III. Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich
(rodki na zobowi¹zania po
przesuniêciu: 25%, 20% i 15%
alokacji na zobowi¹zania)

mln EURO

647

769

887

2302

z bud¿etu UE
³¹cznie z dofinansowaniem
krajowym

mln EURO

808

961

1108

2878

mln EURO

166

462

568

1196

I. P³atnoci bezporednie
podstawowe
po uzupe³nieniu ze rodków z II
filaru WPR (wy³¹cznie rodki UE)

20042006

2305

2869

3010

IV. Sektorowy Program
Operacyjny
z bud¿etu UE
³¹cznie z dofinansowaniem
krajowym

mln EURO

207

577

711

1495

RAZEM
z bud¿etu UE

mln EURO

1783

2538

2908

7229

³¹cznie z dofinansowaniem
krajowym (dla p³atnoci
bezporednich: 55%, 60%, 65%)

mln EURO

2599

3526

4036

10161

ród³o: Informacja na temat wyników zakoñczonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze Rolnictwo, FAPA 2003.

Poprawa warunków konkurencji
Stronie polskiej uda³o siê wynegocjowaæ nastêpuj¹ce mechanizmy ³agodz¹ce nierówne warunki konkurencji:
⇒ czêciowa alokacja rodków z II filaru WPR na podwy¿szenie wyjciowego poziomu
p³atnoci bezporednich;
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⇒ mo¿liwoæ podniesienia poziomu p³atnoci bezporednich finansowanych z krajowego bud¿etu;
⇒ wy³¹czenie z ogólnej klauzuli gospodarczej zapisów dotycz¹cych monitorowania przywozu towarów rolnych z pozosta³ych krajów cz³onkowskich oraz mo¿liwoæ zastosowania rodków ochronnych w sytuacji wyst¹pienia trudnoci w sektorze rolnym.

Limity produkcji
Wartoci wynegocjowanych limitów przedstawione zosta³y w tabeli 4.
Tabela 4. Poziomu wynegocjowanych przez Polskê kwot i parakwot
Wyszczególnienie

Jednostki

Zbo¿a, bia³kowe, oleiste,
kukurydza na kiszonkê

powierzchnia bazowa (ha)
plon referencyjny (t/ha)

Skrobia ziemniaczana

produkcja (ton)

Cukier

produkcja (ton)

Tytoñ

t

Mleko

tys. t

Wynegocjowana kwota/parakwota
9 454 671
3,00
144 985
ogó³em
kwota A
kwota B

1 671 926
1 580 000
91 926
37 933

ogó³em
kwota hurtowa
kwota sprzeda¿y bezporedniej
rezerwa restrukturyzacyjna

9 380
8 500
464
416

Premie specjalne:
buhajki, wolce
krowy mamki
owce maciorki

stan pog³owia (tys. szt.)

926,0
325,6
335,9

Premie ubojowe:
doros³e byd³o rzene
cielêta

ubój (tys. szt.)

1815,4
839,5

ród³o: Informacja na temat wyników zakoñczonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze Rolnictwo, FAPA 2003.

Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa
Jednym z programów s³u¿¹cych rozwojowi wsi jest II filar WPR, nazywany w Polsce
Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który jest rodkiem komplementarnym wobec
wsparcia dla produkcji rolnej (I filaru). PROW finansowany jest z funduszu Gwarancji
FEOGA. W ramach PROW podejmowane bêd¹ w Polsce nastêpuj¹ce dzia³ania:
⇒ wsparcie dla gospodarstw po³o¿onych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA)13  pomoc przyznawana w formie dotacji, których celem jest
kompensacja kosztów i utraconych dochodów z tytu³u gospodarowania na obszarach
o niekorzystnych warunkach;
13

LFA  Less-Favoured Areas.
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⇒ renty strukturalne  wczeniejsze emerytury dla rolników, którzy zrezygnuj¹ z prowadzenia dzia³alnoci rolniczej;
⇒ programy rolno-rodowiskowe  obejmuj¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodarowaniem rolniczym i s³u¿¹ce ochronie rodowiska oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego wsi;
⇒ zalesianie gruntów rolnych  wsparcie obejmuj¹ce dotacjê na zalesianie, premiê pielêgnacyjn¹ oraz premiê zalesieniow¹;
⇒ wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych  w wysokoci 1250 EURO rocznie, dla
gospodarstw, które maj¹ szansê staæ siê gospodarstwami towarowymi;
⇒ wsparcie na dostosowanie do standardów UE  polega na zwrocie kosztów poniesionych na dostosowanie do wymogów UE w zakresie dobrostanu zwierz¹t, higieny itd.
⇒ wspieranie tworzenia grup producentów;
⇒ pomoc techniczna.
Natomiast Sektorowy Program Operacyjny (SPO) finansowany jest z funduszu Orientacji FEOGA i obejmuje nastêpuj¹ce instrumenty:
⇒ inwestycje w gospodarstwach rolnych;
⇒ poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych;
⇒ pomoc dla m³odych rolników  udzielana w formie premii na cel rozpoczêcia produkcji, zakupu gruntów i budynków lub zakup kwoty mlecznej;
⇒ szkolenia  pokrycie kosztów szkoleñ w zakresie korzystania z instrumentów WPR,
korzystania ze rodków towarzysz¹cych WPR, ró¿nicowania dzia³alnoci w gospodarstwach rolnych itp;
⇒ scalanie gruntów;
⇒ gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  pokrycie kosztów budowy lub modernizacji urz¹dzeñ melioracji wodnych;
⇒ wsparcie doradztwa rolniczego  pokrycie kosztów poniesionych przez instytucje doradcze;
⇒ ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zbli¿onej do rolniczej  pomoc w zakresie inwestycji zwi¹zanych z uruchomieniem lub rozwojem dzia³alnoci dodatkowej, np. agroturystyki, rzemios³a, us³ug dla rolnictwa itp.
⇒ infrastruktura przyzagrodowa na wsi;
⇒ dzia³ania z zakresu tzw. odnowy wsi, maj¹ce na celu poprawê atrakcyjnoci obszarów
wiejskich  poziom wsparcia do 500 tys. PLN, do 80% ca³kowitych kosztów;
⇒ pomoc techniczna.
Przez pierwsze trzy lata po wst¹pieniu do UE Polska bêdzie mog³a wykorzystaæ
w ramach PROW oko³o 2,3 mld EURO (po odjêciu rodków, jakie zostan¹ przesuniête na
podwy¿szenie p³atnoci bezporednich), z dofinansowaniem krajowym wartoæ ta bêdzie
wynosiæ 2,8 mld EURO. Natomiast w przypadku SPO wielkoæ dostêpnych funduszy ³¹cznie z dofinansowaniem krajowym bêdzie wynosiæ 1,5 mld EURO.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e rolnictwo polskie bêdzie pierwszym, g³ównym
i bezporednim beneficjentem integracji z UE, co nie oznacza jednak, ¿e WPR automatycznie rozwi¹¿e jego problemy. Stworzy ona jednak mo¿liwoci rozwojowe gospodarstwom

82

EUROPA W £AWCE SZKOLNEJ  Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej

towarowym poprzez wzrost dochodów, stabilnoæ ekonomiczn¹ i szerszy dostêp do rynków
europejskich, a tak¿e z³agodzi sytuacjê ekonomiczn¹ w gospodarstwach pozosta³ych.

Wspólna polityka rolna w Polsce
Struktura g³ównych polityk Unii Europejskiej w zakresie prowadzonej polityki rolnej
przedstawiona zosta³a na rysunku 3.

Rys. 3. G³ówne polityki UE (informacje w szaym polu oznaczaj¹ dzia³ania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich)
ród³o: opracowanie w³asne.
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4. Kierunek przysz³ych reform WPR  postanowienia szczytu
Luksemburskiego
Ostatnia, najnowsza reforma WPR mia³a miejsce 26 czerwca 2003 w Luksemburgu.
Uzgodnione zosta³y tam zmiany w formach wsparcia sektora rolnego  wiêkszoæ dotacji
bêdzie wyp³aca rolnikom niezale¿nie od wielkoci produkcji. Do najwa¿niejszych elementów zreformowanej WPR nale¿¹:
a. Jednolita p³atnoæ na gospodarstwo (JPG) lub jednolita p³atnoæ regionalna (JPR) niezale¿na od produkcji  nowy system p³atnoci bêdzie niezale¿ny od wielkoci i rodzaju
produkcji, kraje bêd¹ mia³y do wyboru dwa systemy p³atnoci: JPG, która zast¹pi
wiêkszoæ p³atnoci funkcjonuj¹cych w ramach organizacji ró¿nych rynków rolnych
UE i oddzielona bêdzie od produkcji; lub JPR, przy czym kraje poni¿ej 3 mln ha UR
bêd¹ mog³y byæ traktowane jako jeden region;
b. Powi¹zanie otrzymywania JPG lub JPR i p³atnoci specyficznych dla okrelonych kierunków produkcji z obowi¹zkiem spe³nienia okrelonych standardów przez gospodarstwo  zasada wspó³zale¿noci (cross-compliance)  rolnik otrzymuj¹cy p³atnoci bêdzie musia³ od 1 stycznia 2005 spe³niaæ okrelone wymagania w zakresie ochrony
rodowiska, zdrowotnoci ludzi i zwierz¹t oraz identyfikacji i rejestracji zwierz¹t;
c. Redukcja p³atnoci bezporednich (modulacja) w gospodarstwach i alokacja uzyskanych w ten sposób rodków na rozwój wsi  wszystkie kwoty p³atnoci bezporednich
nale¿ne rolnikowi w danym roku kalendarzowym zostan¹ pomniejszone o pewien
procent, a nastêpnie uzyskane w ten sposób rodki rozdzielone bêd¹ pomiêdzy pañstwa cz³onkowskie, ka¿de pañstwo cz³onkowskie otrzyma z powrotem co najmniej
80% rodków uzyskanych z modulacji;
d. Mechanizm dyscypliny finansowej polegaj¹cy na redukcji p³atnoci bezporednich
w sytuacji przekroczenia ustalonego limitu wydatków na WPR  z którego wy³¹czone
zostan¹ nowe kraje cz³onkowskie do czasu osi¹gniêcia przez nie poziomu p³atnoci
UE-15;
e. Zmiany na rynkach: mleka, zbó¿, rolin wysokobia³kowych, ziemniaków skrobiowych,
suszu paszowego, odnawialnych róde³ energii;
f. Zwiêkszenie roli (zakresu i poziomu wsparcia) rozwoju obszarów wiejskich.
Reforma wprowadzana bêdzie w ¿ycie w latach 2004-2007, natomiast nowy system
p³atnoci funkcjonowaæ bêdzie od 2005 roku. System ten oznaczaæ bêdzie zerwanie powi¹zañ miêdzy wsparciem rolników a wielkoci¹ i rodzajem produkcji. Nast¹pi tak¿e adaptacja
Traktatu akcesyjnego nowych krajów cz³onkowskich do zapisów reformy WPR. Postanowienia przyjête w Luksemburgu z pewnoci¹ uproszcz¹ WPR i poprawi¹ konkurencyjnoæ
sektora rolnego. Silnie zaakcentowane zosta³y te¿ kwestie ochrony rodowiska naturalnego, bezpieczeñstwa ¿ywnoci i dobrostanu zwierz¹t. Za pozytywne elementy reformy uznaje siê te¿ zmniejszenie ró¿nic w intensywnoci wsparcia bezporedniego miêdzy krajami
cz³onkowskimi.
W przysz³oci dojæ mo¿e do zlania siê systemu uproszczonego z jednolit¹ p³atnoci¹
na gospodarstwo (JPG) lub jednolit¹ p³atnoci¹ regionaln¹ (JPR). Dziêki takiej konwergencji
mo¿liwe bêdzie zrównanie polskiego i unijnego systemu i zasad wsparcia wczeniej ni¿
w 2013 roku.
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Zakoñczenie
W wyniku ogólnego rozwoju gospodarczego UE, ale i realizacji WPR, sytuacja w rolnictwie uleg³a radykalnej zmianie. Wspólnota sta³a siê jednym z najwiêkszych eksporterów
¿ywnoci, a na plan pierwszy wysuwa siê cechy jakociowe i konkurencyjnoæ zarówno na
rynku wewnêtrznym, jak i wiatowym. Udzia³ wydatków na artyku³y spo¿ywcze w wydatkach ogó³em ludnoci kszta³tuje siê poni¿ej 15%. Sektor rolny, w którym zatrudnionych jest
oko³o 5% zawodowo czynnych dostarcza poni¿ej 2% PKB, a dochody rolniczych gospodarstw domowych  powstaj¹ce w coraz wiêkszym zakresie w wyniku ³¹czenia pracy
w rolnictwie i poza nim  s¹ na równym poziomie z dochodami osi¹ganymi w pozosta³ych
sektorach. Za podstawê funkcjonowania rolnictwa uznawany jest model rolnictwa rodzinnego, a ¿ycie na wsi jako dobro spo³eczno-kulturowe Europy. Wci¹¿ aktualne jest uznawanie
zasady, ¿e rolnictwo Wspólnoty nie mo¿e dobrze funkcjonowaæ przy otwartej konkurencji
cenowej na rynku wiatowym i wymaga protekcyjnego wsparcia. Utrzymanie tej zasady
znajduje odzwierciedlenie w ostatnich modyfikacjach WPR. Zawarte w raporcie Agenda
2000 postanowienia dotycz¹ utrzymania ogólnego wsparcia rolnictwa co najmniej do 2006
roku. wiadczy o tym ustalenie na te lata bud¿etu wy¿szego ni¿ w 1999 roku. Przyjête
rozwi¹zania zmierzaj¹ jednak w kierunku stopniowego wycofywania siê Wspólnoty z podtrzymywania cen w formie interwencyjnych zakupów na rynku rolnym na rzecz rozwoju
polityki strukturalnej oraz bezporedniego podtrzymywania dochodów rolniczych. Wspólna
Polityka Rolna, korygowana przez kolejne reformy, zawiera coraz s³absze zachêty do nadmiernego wzrostu i intensyfikacji produkcji, a coraz wiêcej instrumentów nastawionych na
ochronê rodowiska. Tym niemniej nadal g³ównymi beneficjentami WPR UE s¹ przede
wszystkim gospodarstwa du¿e i bardzo du¿e, w szczególnoci posiadaj¹ce du¿e zasoby ziemi. Przewiduje siê koniecznoæ dalszych zmian w zasadach WPR. Potrzeba ta wynika przede
wszystkim z wci¹¿ wysokich kosztów jej finansowania, jak równie¿ z perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy rodkowej i Wschodniej. Obecne rozwi¹zania dotycz¹ce polityki rolnej UE nie wystarcz¹ równie¿ do spe³nienia wymogów dalszej liberalizacji
handlu rolnego w ramach kolejnej rundy negocjacyjnej wiatowej Organizacji Handlu (WTO).
Mo¿na zatem oczekiwaæ, i¿ proces dalszego reformowania WPR bêdzie w niedalekiej przysz³oci kontynuowany.

KALENDARIUM  G³ówne etapy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej UE
1957

Podpisanie Traktatu Rzymskiego w sprawie utworzenia EWG

1957

Sformu³owanie celów wspólnej polityki rolnej

1958

Konferencja ministrów rolnictwa w Stresie

1958

Okrelenie podstawowych zasad wcielania w ¿ycie wspólnej polityki rolnej

1960

Przedstawienia Radzie Ministerialnej przez Komisjê propozycji dotycz¹cych stworzenia i wcielenia
w ¿ycie wspólnej polityki rolnej

1962

Przyjêcie pierwszych regulacji dotycz¹cych organizacji rynków rolnych (zbo¿a, wieprzowina, miêso
drobiowe, jaja, owoce, warzywa, wino)

1966

Objêcie regulacjami rynkowymi dalszych produktów  wo³owina, cielêcina, produkty mleczne,
t³uszcze rolinne i zwierzêce. Porozumienie w sprawie rozporz¹dzenia finansowego i wprowadzenia
Unii Celnej
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1968

Koñcowa faza wdro¿enia rynkowych regulacji wspólnej polityki rolnej  wejcie w ¿ycie systemu
jednolitych cen na produkty rolne. Realizacja Unii Celnej. Jednolite c³o zewnêtrzne

1968

Plan Mansholta przedstawiaj¹cy program Rolnictwo 1980, zawieraj¹cy koncepcjê zmian
strukturalnych

1969

Porozumienie Rady Ministerialnej w sprawie finansowania rolnictwa, dochodów w³asnych
Wspólnoty i kompetencji bud¿etowych Parlamentu

1972

Przyjêcie pierwszych dyrektyw dotycz¹cych kwestii socjalno-strukturalnych. Zakoñczenie procesu
usuwania barier celnych miêdzy 9 cz³onkami WE

1977

Rada Europejska uchwala stworzenie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) i Europejskiej
Jednostki Walutowej (ECU)

1978

Zastosowanie po raz pierwszy tzw. op³aty wspó³odpowiedzialnoci w produkcji mleka

1979

Podjêcie decyzji przez Radê Ministrów w sprawie pu³apów produkcji rolnej

1984

Wprowadzenie kwot na produkcjê mleka

1984

Przedstawienie przez komisjê tzw. Zielonych Raportów dotycz¹cych przysz³oci wspólnej polityki
rolnej

1985

Wprowadzenie dyscypliny bud¿etowej i systemu stabilizatorów

1988

Raport o przysz³oci spo³ecznoci wiejskich

1988

Przygotowanie planu reformy funduszy strukturalnych wdra¿anych w ¿ycie w latach 19891993

1992

Przyjêcie projektu reformy wspólnej polityki rolnej opracowanego przez zespó³ Mac Sharrego,
wdro¿onego w ¿ycie w latach 19931996

1995

Wejcie w ¿ycie Porozumienia o Rolnictwie wynegocjowanego w Rundzie Urugwajskiej

1997

Og³oszenie Pakietu Santera, zawieraj¹cego propozycje zmian we wspólnej polityce rolnej pod
nazw¹ Agenda 2000

1998

Przedstawienie oficjalnych propozycji legislacyjnych pakietu Agenda 2000

1999

Przyjêcie na szczycie w Berlinie w marcu 1999 pakietu Agenda 2000 okrelaj¹cego zmiany
we wspólnej polityce rolnej do roku 2006.

2002

Zakoñczenie w Kopenhadze negocjacji z 10 krajami kandyduj¹cymi do UE (w tym z Polsk¹)

2003

Uzgodnienie w Luksemburgu reformy Wspólnej Polityki Rolnej

2004

Objêcie nowych dziesiêciu krajów cz³onkowskich, w tym Polski, Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹ UE
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Beata Przybylska

Fundusze strukturalne 
instrumenty polityki regionalnej i rolnej
Unii Europejskiej
Podstawy
Unia Europejska prowadzi politykê strukturaln¹ w celu zwiêkszenia spójnoci gospodarczej i spo³ecznej. Zasadniczym celem polityki strukturalnej jest zmniejszenie ró¿nic ekonomicznych miêdzy regionami, a przez to wyrównanie poziomu ¿ycia mieszkañców. Poprzez pomoc s³abiej rozwiniêtym regionom i sektorom gospodarek pañstw cz³onkowskich
d¹¿y siê do zmniejszenia ró¿nic w poziomie rozwoju i w poziomie ¿ycia w regionach UE.
Polityka ta realizowana jest przez UE wspólnie z rz¹dami pañstw cz³onkowskich, które
uczestnicz¹ w jej finansowaniu. Polityka strukturalna ma pomóc w³adzom centralnym i regionalnym s³abiej rozwiniêtych regionów w rozwi¹zaniu ich najwa¿niejszych problemów
gospodarczych. Oznacza to w praktyce, ¿e pañstwa opracowuj¹ wspólnie z Komisj¹ Europejsk¹ plany i zakres pomocy udzielanej przez UE.
Podstawowymi instrumentami pomocy w ramach polityki strukturalnej s¹ fundusze
strukturalne. Z ich bud¿etów kierowane jest wsparcie na programy krajowe oraz inicjatywy wspólnotowe. Dodatkowym instrumentem pomocy jest Fundusz Spójnoci (inaczej Kohezji). Jest to instrument, który ma pomóc przy realizacji najwiêkszych inwestycji
w najubo¿szych krajach UE. Wa¿nym uzupe³nieniem pomocy UE s¹ krajowe rodki (bud¿et
centralny i samorz¹dowy, rodki prywatne).
Ostatnie ustalenia dotycz¹ce polityki strukturalnej znalaz³y siê w dokumencie, zwanym
Agenda 2000. Zgodnie z tym dokumentem okrelono trzy cele polityki strukturalnej UE.
CEL 1
Wspomaganie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów opónionych w rozwoju
CEL 2
Ekonomiczna i spo³eczna transformacja obszarów o zaburzonej strukturze gospodarki
CEL 3
Modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleñ i zatrudnienia
Unia Europejska okreli³a równie¿ zasady (kryteria) obowi¹zuj¹ce przy realizacji programów w ramach funduszy. Wród tych zasad wymieniæ mo¿na:
 zasadê programowania (koordynacji)  wymóg wieloletnich planów rozwoju i dokumentów planistycznych oraz koordynacja ró¿nych form pomocy (funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoci i programów krajowych);
 zasadê koncentracji  skupienie siê na wybranych, najistotniejszych problemach do rozwi¹zania, koncentracja na niewielu precyzyjnie okrelonych celach, obszarach wsparcia;
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 zasadê dodatkowoci (wspó³finansowania)  fundusze unijne stanowi¹ uzupe³nienie dzia³añ i funduszy krajowych; istnieje wymóg zapewnienia wk³adu w³asnego dla
realizacji projektów;
 zasadê partnerstwa  wspó³praca z Komisj¹ Europejsk¹ i w³adzami na szczeblu krajowym i lokalnym w ca³ym procesie realizacji programów;
 zasadê subsydiarnoci  w³adze szczebla wy¿szego nie mog¹ siê anga¿owaæ w proces decyzyjny szczebla ni¿szego, o ile jest on skuteczny na ni¿szym szczeblu.
Polityka strukturalna opiera siê na czterech funduszach strukturalnych:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  (European Regional Development Fund)
EFRR powsta³ w 1975 roku. Celem jego dzia³alnoci jest zmniejszanie dysproporcji
w rozwoju pomiêdzy regionami Unii Europejskiej. Pomoc dla regionów polega na:
a) inwestycjach zwi¹zanych, miêdzy innymi, z:
l popraw¹ otoczenia firm i podwy¿szeniem atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu,
l pobudzaniem rozwoju badañ i nowych technologii,
l wsparciem finansowym dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
b) rozwijaniu infrastruktury, która:
l wspomaga rozwój ekonomiczny regionu,
l prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy,
l przyczynia siê do rozwoju sieci transportowej,
l os³abia skutki peryferyjnego po³o¿enia regionu,
c) wspieraniu lokalnych inicjatyw rozwojowych (np. organizacji wspieraj¹cych przep³yw
nowych technologii lub u³atwiaj¹cych dostêp do finansowania dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw).
2. Europejski Fundusz Spo³eczny  (European Social Fund)
Europejski Fundusz Spo³eczny powsta³ na mocy Traktatów Rzymskich w 1960 roku
i wspiera dzia³ania krajów cz³onkowskich UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju
zasobów ludzkich. Fundusz dotyczy dzia³añ, które s¹ zorientowane na zapobieganie i przeciwdzia³anie bezrobociu oraz na rozwijaniu potencja³u kadrowego, integracjê spo³eczn¹ rynku pracy w celu promocji wzrostu poziomu zatrudnienia, równoci szans mê¿czyzn i kobiet,
harmonijnego i trwa³ego rozwoju oraz spójnoci ekonomicznej i spo³ecznej. Finansowanych jest piêæ obszarów wsparcia:
l Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zagro¿onych bezrobociem,
l Przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu,
l Kszta³cenie ustawiczne,
l Doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiêbiorczoci,
l Aktywizacja zawodowa kobiet.
3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej  (European Agriculture
Guidance and Guarantee Funds)
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej powsta³ w 1964 roku. Sam fundusz
podzielony jest na Sekcjê Orientacji i Sekcjê Gwarancji. Jedynie ta pierwsza jest zali-
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czana do funduszy strukturalnych. Jego zadaniem jest wspieranie transformacji struktury
rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich. Zakres pomocy jest bardzo szeroki
i mo¿e obejmowaæ:
l Poprawê funkcjonowania gospodarstw rolnych i przedsiêbiorstw rolno-spo¿ywczych,
l Trwa³y rozwój lasów,
l Tworzeniu nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
l Dywersyfikacji dzia³alnoci gospodarczej na wsi,
l Zachowanie i promocjê walorów naturalnych regionu i rolnictwa.
4. Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybo³ówstwa  (Financial Instrument
for Fisheries Guidance)
Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybo³ówstwa powsta³ w 1993 roku. Finansuje projekty s³u¿¹ce restrukturyzacji rybo³ówstwa i upraw wodnych. Pomoc dla tego sektora
polega na:
l Finansowaniu odnowienia floty rybackiej i modernizacji kutrów,
l Pomocy w dostosowaniu po³owów do wymogów rynku,
l Tworzeniu ma³ych jednostek rybo³ówstwa przybrze¿nego i wspólnych przedsiêbiorstw,
l Pomocy w zachowaniu fauny i flory przybrze¿nej,
l Ulepszeniu wyposa¿enia portów,
l Poprawie przetwórstwa i marketingu owoców morza.
Obok funduszy strukturalnych instrumentem wspieraj¹cym s¹ inicjatywy wspólnotowe, których zadaniem jest finansowanie dzia³añ istotnych ju¿ nie dla jednego regionu czy
kraju, lecz UE jako ca³oci. Z tego powodu s¹ one opracowywane przez Komisjê Europejsk¹ w porozumieniu z krajami cz³onkowskimi. Inicjatywy wspólnotowe s¹ realizowane przez
poszczególne Dyrekcje Generalne KE. Wród inicjatyw wymieniæ nale¿y:
l INTERREG to najwiêksza z inicjatyw (pod wzglêdem udzia³u w ca³oci rodków). Jej
celem jest zacienianie wiêzi miêdzyregionalnych w Unii. INTERREG jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Funkcjonuj¹ trzy grupy dzia³añ
w ramach tej inicjatywy:
a) Integracja regionów przygranicznych,
b) Wspó³praca ponadregionalna,
c) Usprawnienie technik i polityki rozwoju regionalnego poprzez wspó³pracê miêdzynarodow¹ i miêdzyregionaln¹.
l URBAN II dotyczy rewitalizacji obszarów miejskich, zagro¿onych lub dotkniêtych zjawiskami strukturalnego bezrobocia i przejawami patologii spo³ecznej. Projekty finansowane w ramach tej inicjatywy maj¹ za cel przeciwdzia³anie zjawiskom kryzysowym
w centrach miejskich, dotkniêtych b¹d zagro¿onych bezrobociem i ró¿nymi formami
patologii spo³ecznej. Inicjatywa ta jest finansowana równie¿ przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego.
l LEADER+ jest kontynuacj¹ inicjatywy LEADER, która zajmowa³a siê pomoc¹ w rozwoju
obszarów wiejskich. Finansowany jest przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej. Stanowi wsparcie dla projektów rozwoju obszarów wiejskich, zw³aszcza lokalnych;
przedsiêwziêæ pilota¿owych (nowych strategii lokalnych na rzecz trwa³ego rozwoju).
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EQUAL wspiera projekty wyrównuj¹ce szanse na rynku pracy. Szczególnie dotyczy to
grup, które z ró¿nych wzglêdów maj¹ utrudniony dostêp do pracy (np. kobiety, m³odzie¿, mniejszoci narodowe, niepe³nosprawni). Jest finansowany z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Dodatkowo instrumentem wspieraj¹cym kraje Unii Europejskiej jest Fundusz Spójnoci. Nie jest on funduszem strukturalnym, choæ pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w samej polityce
strukturalnej. Jest to wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt
Krajowy Brutto nie przekracza 90% redniej dla wszystkich krajów cz³onkowskich. Do momentu rozszerzenia wspiera³ cztery kraje (Grecja, Portugalia, Hiszpania i Irlandia). Po rozszerzeniu grupa krajów, która skorzysta z tych rodków powiêkszy siê tak¿e o Polskê. Funduszu tego nie obejmuj¹ zasady i regu³y postêpowania stosowane przy funduszach strukturalnych. Dotyczy to g³ównie procesu planowania pomocy, w którym nie trzeba opracowywaæ szczegó³owych (regionalnych lub narodowych) planów rozwoju. Poszczególne kraje
sk³adaj¹ od razu konkretne projekty lub grupy projektów, jednak odpowiednio du¿e (o bud¿ecie powy¿ej 10 mln). Podstawowym celem Funduszu Spójnoci jest zminimalizowanie
ró¿nic pomiêdzy krajami, których poziom ekonomiczny znacznie odbiega od redniej UE.
Finansowane s¹ przede wszystkim dzia³ania z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony rodowiska. Okrelone programy z dziedziny transportu musz¹ byæ elementem transeuropejskiej sieci transportowej, a z dziedziny ochrony rodowiska musz¹ spe³niaæ wymogi
wspólnej polityki ochrony rodowiska.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich
Wsparcie polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez instrumenty polityki regionalnej dotyczyæ bêdzie g³ównie poprawy jakoci ¿ycia mieszkañców tych
terenów. Rozwój wsi nie oznacza tylko poprawy sytuacji ekonomicznej, ale tak¿e zachowanie unikalnych wiejskich wartoci, takich jak lokalna kultura, krajobraz naturalny. Polityka strukturalna Unii Europejskiej wspiera g³ównie regiony mniej rozwiniête lub znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji ekonomicznej.
W Polsce szczególnie obszary wiejskie powinny mieæ szansê skorzystaæ z pomocy w ramach funduszy strukturalnych.
Zgodnie z polityk¹ prowadzon¹ przez Uniê Europejsk¹ najwiêksze kwoty
w ramach celu pierwszego kierowane s¹ ku regionom, gdzie dochód PKB na
mieszkañca jest poni¿ej 75% redniej unijnej. Ca³y obszar Polski kwalifikuje siê
w ramy celu pierwszego. Jednak¿e trzeba zwróciæ uwagê, i¿ zapisy w dokumentach programuj¹cych przy rozdysponowaniu rodków w szczególnoci okrelaj¹ pomoc dla obszarów wiejskich. Dodatkowo 26 czerwca 2003 roku uchwalono reformê Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanej w ramach Unii Europejskiej.
Po raz kolejny podkrelono, i¿ rozwój obszarów wiejskich odgrywa du¿e znaczenie, dlatego w podziale rodków ten obszar powinien podlegaæ szczególnym
preferencjom finansowym.
Od 1 maja 2004 roku Polska jako pe³noprawny cz³onek Unii Europejskiej zosta³a objêta
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej. Instrumenty polityki strukturalnej wespr¹ tê politykê, a przez to rozwój obszarów wiejskich. Z uwagi na niski poziom rozwoju tych obszarów
pojawi¹ siê znaczne rodki unijne uzupe³nione z bud¿etu Polski, które zostan¹ skierowane
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w formie systemu programów i dzia³añ. Polska spodziewa siê w latach 20042006 ponad
13 mld z Unii Europejskiej na dzia³ania strukturalne. Najwiêksz¹ czêæ tych rodków poch³onie realizacja programów operacyjnych, które bêd¹ finansowane przez poszczególne fundusze strukturalne. Przygotowaniem do wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce zajmuje
siê Ministerstwo Gospodarki i Pracy, które koordynuje opracowanie programów operacyjnych. Przygotowano piêæ ró¿nych programów operacyjnych sektorowych (SPO), jeden program pomocy technicznej i jeden zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego.
Poni¿ej zosta³ przedstawiony system programów w latach 20042006.

Programy sk³adaj¹ siê z mniejszych elementów, tzw. dzia³añ, które s¹ form¹ wsparcia
oferowanego w ramach danego programu. Osoba, chc¹ca ubiegaæ siê o rodki unijne,
bêdzie musia³a zapoznaæ siê z szczegó³ami wsparcia, zakresem dzia³añ, warunkami przyznanej pomocy, jej wysokoci. Te informacje znajduj¹ siê w dokumentach, zwanych Uzupe³nieniami Programu, które s¹ przygotowane dla ka¿dego programu.
Najwa¿niejsze dla wsi i rolnictwa programy to:
 Sektorowy Program Operacyjny  Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnociowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich;
 Sektorowy Program Operacyjny  Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb.
Jednak¿e tak¿e w innych programach znajduj¹ siê dzia³ania skierowane do obszarów
wiejskich, np. w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Dodatkowo Polska przygotowa³a tak¿e specjalny dokument Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W ramach obszarów wsparcia okrelonych w tym dokumencie wymieniæ nale¿y:
renty strukturalne, dop³aty z uwagi na niekorzystne warunki gospodarowania, wsparcie
zalesiania gruntów rolniczych, wsparcie gospodarstw niskotowarowych, pomoc w osi¹ganiu unijnych standardów, wsparcie dla grup producentów.
Wsparcie z funduszy unijnych pomo¿e zrealizowaæ dobre pomys³y, zarówno pojedynczych mieszkañców wsi, jak i firm dzia³aj¹cych na wsi oraz organizacje pozarz¹dowe i samorz¹dy wiejskie. Grupa mo¿liwych projektodawców okrelona jest dla ka¿dego dzia³ania.
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W szczególnoci wsparte zostan¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do:
 podejmowania i rozwoju dzia³alnoci gospodarczej;
 rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich;
 rozwoju i ulepszania infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem;
 pomocy w finansowaniu inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 u³atwiania startu m³odym rolnikom;
 wsparcia pozarolniczej przedsiêbiorczoci wiejskiej;
 wsparcia rolnictwa ekologicznego;
 wsparcia edukacji m³odzie¿y z obszarów wiejskich;
 zdobycia nowych kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego dla ludnoci z obszarów wiejskich.
Poszukiwanie informacji i znalezienie w³aciwego ród³a finansowania nie bêdzie rzecz¹
³atw¹. Rozpocz¹æ nale¿y od okrelenia nazwy wybranych form pomocy dla obszarów wiejskich
ze wskazaniem odwo³ania do dokumentu programuj¹cego i numeru dzia³ania. Póniej okreliæ
nale¿y, kto pe³ni rolê beneficjenta ostatecznego, czyli jednostki, która bêdzie przyjmowa³a wnioski. Jednostk¹ tak¹ w zale¿noci od dzia³ania mo¿e byæ Urz¹d Marsza³kowski, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Urz¹d
Pracy. Kolejny etap to okrelenie, czy znajdujemy siê w grupie ewentualnych projektodawców,
czyli czy mo¿emy liczyæ na pomoc w ramach danego dzia³ania. Lista projektodawców uzale¿niona jest od dzia³ania. Z pewnoci¹ du¿¹ rolê w absorpcji bêd¹ mia³y jednostki samorz¹du terytorialnego, ale tak¿e wsparcie mo¿liwe jest dla pojedynczych osób fizycznych, organizacji pracodawców lub organizacji pozarz¹dowych. Procedura otrzymania rodków bêdzie zak³ada³a stworzenie projektu, wype³nienie okrelonego wniosku dostêpnego równie¿ na stronach internetowych jednostek przyjmuj¹cych wnioski w ramach danego dzia³ania oraz z³o¿enie go w okrelonym terminie. Spe³nienie wszystkich warunków formalnych jest elementem niezbêdnym do
pozyskania rodków. Dalej trzeba trzymaæ siê cile wytycznych procedur, o których informowaæ
bêdzie jednostka, do której bêdziemy sk³adaæ projekty.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Wiêcej informacji na stronach internetowych:
Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej  http://fundusze.ukie.gov.pl
Ministerstwa Gospodarki i Pracy  http://www.mgpips.gov.pl
Krajowego Systemu Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych  http://www.europa.edu.pl
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  http://www.minrol.gov.pl
Orodków Doradztwa Rolniczego  http://www.cdr.gov.pl/pol/ODR/adresy_odr.html
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  http://www.arimr.arimr.gov.pl
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa  http://www.fapa.com.pl

Warte polecenia pozycje ksi¹¿kowe:
Anio³ W., Europejska polityka spo³eczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.
G³¹bicka K., Grewiñski M., Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.
Ciepielewska M., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
Pietrzyk I., Polityka regionalna UE i regiony w pañstwach cz³onkowskich, Warszawa 2001.
Ryszkiewicz A., Fundusze strukturalne UE, Warszawa 2000.
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Zbigniew Czachór

M³odzie¿ w Polsce i w Unii Europejskiej
I. Podstawy
Zapocz¹tkowany w 1989 r. proces przemian gospodarczych i politycznych, który dzisiaj umownie nazywamy powrotem do Europy mia³ szczególne znaczenie dla rozwoju
spo³eczeñstwa demokratycznego w Polsce. Problemem przesta³y ju¿ byæ wolne wybory,
demokratyczne instytucje i wolny rynek. Rozpoczê³a siê jednak trudna batalia o wykszta³cenie demokratycznych nawyków. Historia Europy udowodni³a, i¿ rozwój gospodarczy, jak
i sprawnoæ demokratycznych instytucji zale¿ne s¹ od poziomu wykszta³cenia i spo³ecznego
zaanga¿owania, które s¹ podstawowym warunkiem osi¹gania wspólnych celów przez spo³eczeñstwo jako ca³oæ. Droga Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej poza dostosowaniami natury gospodarczej i prawnej oparta zosta³a na przygotowaniu spo³eczeñstwa,
a przede wszystkim m³odzie¿y do tego trudnego i d³ugotrwa³ego procesu.
Stopieñ poparcia i zaanga¿owania m³odzie¿y na rzecz integracji zmienia siê w zale¿noci od stopnia jej mobilnoci1. Nale¿y tu braæ pod uwagê piêæ typów mobilnoci: a) zorientowanie pragmatyczne (zainteresowanie tym, co obce, otwartoæ na wiat, identyfikacja
z integracj¹ europejsk¹), b) zorientowanie hedonistyczne (du¿a mobilnoæ, ale brak zainteresowania tym, co obce, odrzucenie identyfikacji z Europ¹), c) zorientowanie na otwartoæ
i ciekawoæ (mobilnoæ, przynale¿noæ do stron ojczystych, ale i otwartoæ wobec Europy,
akceptacja odmiennoci innych ludzi), d) zorientowanie na sceptycyzm wobec wiata zewnêtrznego (brak mobilnoci, silny zwi¹zek ze stronami ojczystymi, Europa niemo¿liwa do
zaakceptowania nawet w sensie poznawczym, zagranica nie odgrywa ¿adnej roli), e) zorientowanie na rezygnacjê i odrzucenie (brak mobilnoci, silne zwi¹zki ze stronami ojczystymi,
Europa nie jest ¿adnym punktem odniesienia, rezerwa wobec obcych ludzi i kultur).
W trakcie przygotowañ do akcesji, jak i po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej,
koncentrowano siê przede wszystkim na przygotowaniu m³odzie¿y do wymogów integracyjnych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e najistotniejsza z tego wzglêdu okaza³a siê struktura zawodowa dostêpnych zasobów pracy oraz kwalifikacje m³odych ludzi. Przygotowanie do cz³onkostwa w Unii Europejskiej musia³o i nadal musi dotyczyæ kadr mog¹cych sprostaæ temu bardzo trudnemu i wymagaj¹cemu zadaniu. W zwi¹zku z tym nale¿y koncentrowaæ siê na
szkolnictwie i przygotowaniu m³odzie¿y do harmonizacji z regu³ami zintegrowanego rynku
europejskiego.
System edukacji zarówno w Polsce, jak i w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej stoi
przed dwojakiego rodzaju wyzwaniami. Po pierwsze perfekcyjnego przygotowania spo³eczeñstwa do opanowania mechanizmów pañstwa prawa i wolnego rynku, a po drugie adaptacji do polskich warunków standardów europejskich. Z punktu widzenia interesu ogólno1

Analiza na podstawie badañ przeprowadzonych w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.
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europejskiego systemem szeroko zakrojonej edukacji europejskiej (od studiów po kursy
i specjalistyczne szkolenia) powinni zostaæ objêci przede wszystkim:
l M³odzi pracownicy firm prywatnych i pañstwowych, w tym banków, firm doradczo-konsultingowych oraz ubezpieczeniowych, firm eksportuj¹cych i importuj¹cych do
i z Unii Europejskiej.
Z dowiadczenia innych krajów wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej (np. Austrii, Finlandii,
a nawet Irlandii) mo¿na wynieæ, i¿ w wielu firmach jeszcze przed przyst¹pieniem do Unii
funkcjonowa³y komórki lub upowa¿nione do tego osoby odpowiadaj¹ce za przygotowanie
danej firmy do funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Ich praca
polega³a m.in. na tworzeniu bazy danych dotycz¹cych standardów europejskich z zakresu
danej bran¿y oraz nabywaniu umiejêtnoci w zdobywaniu rodków finansowych z funduszy
wspólnotowych. Pomog³o to istotnie przedsiêbiorstwom w przygotowywaniu siê do prowadzenia interesów w ramach Unii Europejskiej oraz aplikowaniu i wykorzystywaniu rodków
finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje i rozwój przedsiêbiorstw.
l M³odzi pracownicy urzêdów pañstwowych.
Grupa ta w szczególny sposób powinna wyra¿aæ zainteresowanie zdobywaniem informacji m.in. na temat funkcjonowania administracji pañstwowej w warunkach integracji
europejskiej.
l M³odzi przedstawiciele i pracownicy samorz¹dowi (miasta, gminy, powiaty, sejmiki
wojewódzkie, urzêdy marsza³kowskie, stowarzyszenia i zwi¹zki samorz¹dowe itp.).
Grupa ta najbardziej zainteresowana jest funkcjonowaniem pomocy strukturalnej (finansowej) w Unii Europejskiej.
l M³odzi nauczyciele.
Pe³ni¹ oni najistotniejsz¹ rolê w przygotowaniu m³odego pokolenia do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.
Wszystkie wymienione tu grupy musz¹ podj¹æ starania w zakresie zdobycia dowiadczenia w zakresie praktycznej strony funkcjonowania Unii Europejskiej i wypracowywanych
przez ni¹ standardów, które Polska ju¿ obecnie przejmuje do swego systemu prawnego.
Chodzi równie¿ o mo¿liwoæ zapoznania siê z wieloma programami i mechanizmami pomocowymi Unii Europejskiej wraz z instrukta¿em dotycz¹cym prawid³owego wype³niania
aplikacji umo¿liwiaj¹cej przyznanie rodków finansowych.

2. Traktatowe regulacje w zakresie m³odzie¿y
Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ w obszarze Edukacja, kszta³cenie zawodowe i m³odzie¿ zak³ada, ¿e Wspólnota/UE przyczynia siê do rozwoju edukacji
o wysokiej jakoci, poprzez zachêcanie do wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
oraz, jeli jest to niezbêdne, poprzez wspieranie i uzupe³nianie ich dzia³alnoci, w pe³ni
szanuj¹c odpowiedzialnoæ krajów Unii Europejskiej za treæ nauczania i organizacjê systemów edukacyjnych, jak równie¿ ich ró¿norodnoæ kulturow¹ i jêzykow¹.
Wspólnota Europejska tym samym zmierza do:
 rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zw³aszcza przez nauczanie i upowszechnianie jêzyków pañstw cz³onkowskich;
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 sprzyjania mobilnoci studentów i nauczycieli, miêdzy innymi poprzez zachêcanie do
akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów;
 promowania wspó³pracy miêdzy instytucjami edukacyjnymi;
 rozwoju wymiany informacji i dowiadczeñ w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych pañstw cz³onkowskich;
 sprzyjania rozwojowi wymiany m³odzie¿y i wymiany instruktorów spo³eczno-owiatowych;
 popierania rozwoju kszta³cenia na odleg³oæ;
 wspó³pracy z pañstwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi w dziedzinie edukacji, zw³aszcza z Rad¹ Europy.
Wspólnota Europejska i Unia Europejska urzeczywistniaj¹ politykê kszta³cenia zawodowego, która wspiera i uzupe³nia dzia³anie krajów cz³onkowskich, w pe³ni szanuj¹c ich
odpowiedzialnoæ za treæ i organizacjê kszta³cenia zawodowego.






Tym samym dzia³anie Wspólnoty i UE zmierza do:
u³atwienia przystosowania siê do zmian w przemyle, zw³aszcza przez kszta³cenie zawodowe i przekwalifikowanie;
poprawy kszta³cenia zawodowego wstêpnego i ustawicznego w celu u³atwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy;
u³atwienia dostêpu do kszta³cenia zawodowego i sprzyjania mobilnoci instruktorów
i kszta³c¹cych siê, a zw³aszcza m³odzie¿y;
pobudzania wspó³pracy w dziedzinie kszta³cenia miêdzy instytucjami edukacyjnymi lub
kszta³cenia a przedsiêbiorstwami;
rozwoju wymiany informacji i dowiadczeñ w kwestiach wspólnych dla systemów kszta³cenia Pañstw Cz³onkowskich.
2

3. M³odzie¿ wobec problemu jednocz¹cej siê Europy

Bardzo istotny dla orientacji proeuropejskiej m³odzie¿y jest ³ad ekonomiczny i polityczny, ale te¿ wiatopogl¹d spo³eczeñstw. Jednym z bardzo wa¿nych elementów jest kwestia
integracji europejskiej, postrzeganej przez pryzmat tych, którzy bêd¹ w najbli¿szym czasie
aktorami zmian zachodz¹cych w Europie. To, w jaki sposób m³odzie¿ zostanie przygotowana do wspó³dzia³ania w tworzeniu nowego ³adu spo³ecznego w Europie, przes¹dzi
o tempie, charakterze i efekcie tego procesu. Ich umiejêtnoci, nastawienia, pogl¹dy, zdecyduj¹ o tym, w jakim kszta³cie rozwijaæ siê bêdzie Unia Europejska. Aby to urzeczywistniæ,
podmiot tych zmian, jakim zapewne jest m³odzie¿, musi posiadaæ okrelone cechy wiadcz¹ce o orientacji prorozwojowej, które ujawniaj¹ siê w nastawieniach do rzeczywistoci
i wyznaczaj¹ stosunek, kszta³tuj¹ postawy, wobec nowego zjawiska, jakim jest proces jednoczenia kontynentu europejskiego, a wiêc stanowi¹ istotê dzia³añ proeuropejskich.
Paradygmatu europejskoci nale¿y szukaæ tak¿e w osobowoci prorozwojowej jednostek. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e orientacja jest jednym z elementów osobowoci, mo¿na
2

A. Cybal-Michalska, M³odzie¿ wobec problemu jednocz¹cej siê Europy, (w:) M³odzie¿owe Inicjatywy Proeuropejskie,
Poznañ 2001, s. 2024.
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przyj¹æ, i¿ bêdzie ona powstawa³a przez koncentrowanie siê podmiotu na mo¿liwociach
zgeneralizowanych w nim samym (w wiadomoci i w intelekcie), jak i na mo¿liwociach
zastanych w wiecie oraz na wartociach. Do w³aciwoci psychologicznych warunkuj¹cych
zachowania prorozwojowe zalicza siê: motywacjê wewnêtrzn¹, nastawienie na przysz³oæ
oraz aktywne radzenie sobie z rzeczywistoci¹.
Nawi¹zuj¹c do definicji orientacji prorozwojowej mo¿na przyj¹æ, i¿ istotê dzia³añ proeuropejskich bêdzie stanowiæ aktywnoæ jednostki nastawiona na podjêcie dzia³ania zmierzaj¹cego do realizacji idei jednoczenia kontynentu europejskiego (wizja przysz³ego stanu
rzeczy), przy uwzglêdnieniu, ¿e podmiot jest przekonany o s³usznoci idei integracji, odczuwa wiê z kultur¹ i tradycj¹ europejsk¹, nazywa siebie Europejczykiem (czyli jednostk¹ wiadom¹ ró¿norodnoci wartoci, otwart¹ na nowe dowiadczenia, tolerancyjn¹ kulturowo, obyczajowo, religijnie, nastawion¹ na przysz³oæ, aktywn¹, z du¿ym poczuciem sprawstwa
i ciekawoci¹ poznawcz¹).
Mo¿na wiêc za³o¿yæ, i¿ orientacja proeuropejska bêdzie stanowi³a zbiór nastawieñ
poznawczych, motywacyjnych, wartociuj¹cych, skoncentrowanych na problematyce europejskiej. Orientacja proeuropejska bêdzie wiêc ujawnia³a siê w preferencjach, wyborach,
nastawieniach (postawa wynikaj¹ca z zainteresowania jednostki sprawami w³asnego kontynentu) i dzia³aniach podmiotu przy uwzglêdnieniu celów i rodków ich realizacji. Interpretacja orientacji proeuropejskiej pozwala na scharakteryzowanie stosunku podmiotu (aktywny,
bierny) wobec otaczaj¹cej rzeczywistoci (jednoczenie kontynentu europejskiego) i w³asnej
osoby, a tak¿e na okrelenie, czy jest ona (orientacja proeuropejska) traktowana jako element celu ¿yciowego.
Nale¿y skoncentrowaæ siê przede wszystkim na charakterystyce nastawieñ m³odzie¿y
wobec procesu jednoczenia kontynentu europejskiego oraz ukazaniu stanu wiadomoci
badanych w odniesieniu do obrazu Europy i Europejczyka ze szczególnym uwzglêdnieniem
czynników spo³ecznych, rodowiskowych i osobowociowych, które ukszta³towa³y ów obraz.

ZA£¥CZNIK

Fragmentragment tekstu koñcowego przyjêtego
przez Europejski Konwent M³odzie¿y
Bruksela 12 lipca 2003 r.
Wprowadzenie
Unia musi staæ siê bardziej demokratyczna, przejrzysta i skuteczna. Równie¿ musi
sprostaæ trzem podstawowym wyzwaniom: w jaki sposób zbli¿yæ obywateli, a g³ównie
m³odych, do idei europejskiej i europejskich instytucji, w jaki sposób zorganizowaæ
¿ycie polityczne i europejski obszar polityczny w poszerzonej Unii oraz jak przekszta³ciæ Uniê w czynnik stabilizacji oraz model dla nowego, wielobiegunowego wiata.
z Deklaracji z Laeken nt. przysz³oci Unii Europejskiej.
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Zaanga¿owanie m³odzie¿y w budowanie Unii Europejskiej stanowi³o jeden z konkretnych celów Deklaracji z Laeken. M³odzie¿ jest nie tylko wa¿na dla przysz³oci Europy, ale
równie¿ odgrywa istotn¹ rolê w dzisiejszej Europie. Konkretne rezultaty Konwentu M³odzie¿y bez w¹tpienia pokazuj¹, ¿e m³odzie¿ nie powinna byæ brana pod uwagê tylko ze wzglêdu
na m³odoæ, ale równie¿ dlatego, ¿e mo¿e wnieæ rzeczywisty wk³ad w budowanie Unii
Europejskiej jutra.
Patrz¹c w przysz³oæ mo¿emy to zrobiæ z pewnoci¹ siebie, pewnoci¹ opart¹ na osi¹gniêciach najbardziej udanego modelu integracji na wiecie. Integracja europejska przynios³a bezprecedensowy pokój, stabilizacjê oraz dobrobyt milionom obywateli, w oparciu
o rozwi¹zywanie konfliktów zgodnie z regu³¹ prawa. Dla wspó³czesnej m³odzie¿y, bêd¹cej
najbardziej europejskim pokoleniem do tej pory, wspó³praca europejska jest naturalnym
sposobem rozwi¹zywania wspólnych zagadnieñ. Bez obaw czy ograniczeñ zakorzenionych
w przesz³oci mo¿emy patrzeæ pewnie w nasz¹ wspóln¹ europejsk¹ przysz³oæ.
Ju¿ obecnie Europa jest czym wiêcej ni¿ tylko koncepcj¹ technokratyczn¹ lub ekonomiczn¹, jednak musimy j¹ przekszta³ciæ w spo³ecznoæ polityczn¹, w oparciu o wspólne
wartoci i oferuj¹c wizjê zjednoczonego i pokojowego kontynentu. Taka wizja Europy by³a
marzeniem poprzednich pokoleñ; dzi jestemy bliscy zrealizowania tego marzenia. W ramach tego procesu coraz wiêcej m³odzie¿y koncentruje siê na pokonywaniu mankamentów
i sprzecznoci dzisiejszej Unii poprzez upraszczanie traktatów.
Aktywna m³odzie¿ mo¿e na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim odegraæ istotn¹ rolê w stymulowaniu debat, propagowaniu idei aktywnego obywatelstwa oraz to¿samoci europejskiej. Wielu m³odych podejmuje takie dzia³ania w organizacjach m³odzie¿owych i innych organizacjach pozarz¹dowych, które czêsto sprawdzaj¹ siê
jako organizacje, które s¹ w stanie dotrzeæ do osób z grup marginesowych i wy³¹czonych,
oraz je reprezentowaæ. Jednak¿e pomimo, i¿ m³odzie¿ stanowi jedn¹ trzeci¹ europejskiej
populacji uprawnionej do g³osowania, nadal nie jest w pe³ni reprezentowana w organach
decyzyjnych Unii Europejskiej. Uwa¿amy, ¿e wszystkie odpowiednie organy powinny podj¹æ wiêksze starania, aby naprawiæ tak¹ sytuacjê.
Konwent M³odzie¿y jasno przedstawi³ nasze pogl¹dy: m³odzie¿ reprezentowana tutaj chce
Unii Europejskiej, oferuj¹cej wizjê zjednoczonej i demokratycznej przysz³oci, takiej, która oferuje w³adze dostêpne dla swoich obywateli i takiej, która posiada instrumenty oraz mo¿liwoci
spe³nienia ich oczekiwañ. Jestemy miali w naszych ¿¹daniach: ¿¹daniach ambitnej reformy
Unii, która umo¿liwi jej sprostanie wyzwaniom dnia dzisiejszego i skorzystanie z mo¿liwoci,
które niesie przysz³oæ. Osi¹gniêcie Europy zjednoczonej swoj¹ ró¿norodnoci¹ jest mo¿liwe.
Nie ¿¹damy od Was niczego wiêcej ni¿ chcemy i jestemy w stanie zrobiæ dla siebie.

Misja i wizja Unii Europejskiej
My, m³odzie¿ Europy, mamy historyczn¹ mo¿liwoæ wyg³oszenia naszych pogl¹dów
na temat przysz³oci naszego kontynentu.
Jestemy pierwszym pokoleniem mieszkaj¹cym w jednej Europie, bez ¿elaznej kurtyny.
Pragniemy Europy tolerancji, otwartoci i bez wykluczeñ spo³ecznych. Pragniemy
Europy zbudowanej na podstawowych wartociach pokoju, wolnoci, dialogu, solidarnoci
i poszanowania praw cz³owieka oraz opartej na zasadzie równoci pañstw cz³onkowskich.
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Sednem naszej wizji jest Europa odpowiedzialna za swoich obywateli i wobec nich. Nadszed³
czas stworzenia prawdziwego obywatelstwa europejskiego.
Europa obywateli to Europa zmierzaj¹ca do osi¹gniêcia spo³ecznej spójnoci wewn¹trz
Unii i na wiecie. To Europa zaanga¿owana w sprawy pokoju i poszanowania, umiej¹ca
udzieliæ europejskich odpowiedzi na europejskie wyzwania, z nale¿ytym poszanowaniem
to¿samoci regionalnych i narodowych, jak te¿ dziedzictwa jej obywateli. Obywatel europejski musi byæ postrzegany nie tylko jako odrêbna jednostka, ale te¿ w kontekcie swojego
pochodzenia spo³ecznego, kulturowego i ekologicznego. Na takie pochodzenie wp³ywa przede
wszystkim to¿samoæ narodowa jednostki. Nasza wspólna europejska to¿samoæ nie mo¿e
zastêpowaæ korzeni narodowych, tylko mo¿e je uzupe³niaæ i poszerzaæ.
Powinnimy zaj¹æ siê przekszta³caniem Europy, Europy, która podejmuje decyzje
w drodze dyskusji, posiada bardziej demokratyczne, przejrzyste instytucje, bardziej efektywny proces decyzyjny, i Europy, która jest bli¿sza nam, obywatelom. Unia Europejska powinna postawiæ sobie za cel wspieranie demokracji, modernizacjê struktur ekonomicznych
i spo³ecznych, ochronê rodowiska i walkê z wy³¹czeniem pewnych grup spo³ecznych oraz
ubóstwem.
Potrzebujemy Europy obecnej na arenie miêdzynarodowej, wywieraj¹cej du¿y wp³yw
na podstawowe miêdzynarodowe decyzje strategiczne, która w zwi¹zku z tym jest w stanie
udzieliæ wartociowych odpowiedzi na wyzwania stawiane przez globalizacjê. Aby przestaæ
byæ politycznym kar³em, Europa musi znaleæ sposób, dziêki któremu zajmie pozycjê zjednoczonego globalnego aktora.
1. Europa jest nie tylko podmiotem ekonomicznym i politycznym, ale te¿ podmiotem
spo³ecznym o bardzo du¿ej ró¿norodnoci kulturowej. W zwi¹zku z tym Europa musi
zaanga¿owaæ siê w dalsze ulepszanie i mo¿na wyranie zauwa¿yæ, ¿e na ca³ym kontynencie zabezpieczenie socjalne sta³o siê czêci¹ naszej to¿samoci. Prawa spo³eczne
stanowi¹ podstawowe prawa i s¹ czêci¹ obywatelstwa europejskiego. Obecnie jedynie na poziomie europejskim mo¿na zapewniæ opiekê spo³eczn¹ dla ka¿dego. Aby
staæ siê Europ¹ opiekuñcz¹, UE musi opracowaæ wspólne ustawodawstwo w dziedzinie polityki spo³ecznej i równouprawnienia. Karta Praw Podstawowych jest podstawowym instrumentem w budowaniu Europy Obywateli pod warunkiem, ¿e stanie siê
dokumentem prawnie wi¹¿¹cym. W zwi¹zku z tym musi staæ siê pierwszym rozdzia³em
konstytucji europejskiej. Unia musi pozwoliæ wszystkim obywatelom Europy na korzystanie ze wspólnej solidarnoci, zdobywanie uznania, mobilnoci, swobód. Oznacza to
spo³eczn¹ harmonizacjê, która umo¿liwia koordynowanie polityki w zakresie wynagrodzeñ i w zwi¹zku z tym definiowanie uk³adów zbiorowych uznawanych w ca³ej
Unii. W tym celu potrzebujemy Europy, która broni us³ug publicznych, która zachowuje swoj¹ misjê.
Po jednolitym rynku i euro bêdzie nale¿a³o stworzyæ europejskie ramy kulturowe. Oznacza to rozwijanie programów szkoleniowych i dotycz¹cych mobilnoci dla m³odzie¿y
w celu dotarcia do swobodnego oraz otwartego rynku pracy. Umo¿liwi³oby to pokonanie przeszkód w uznawaniu dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Proponujemy
wprowadzenie nauczania dotycz¹cego procesu integracji europejskiej.
2. Musi istnieæ jasny i przejrzysty podzia³ kompetencji pomiêdzy Uni¹ a szczeblem narodowym okrelony w konstytucji europejskiej tak, aby obywatele mogli zrozumieæ, kto
jest za co odpowiedzialny i w jaki sposób mog¹ wnieæ wk³ad w proces polityczny.
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Podzia³em kompetencji musi kierowaæ zasada subsydiarnoci, która najlepiej odpowiada koncepcji cz³owieka, znajduj¹cego siê w centrum [zainteresowania] Unii Europejskiej.
Jednym z podstawowych celów integracji europejskiej jest zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju na kontynencie. Rozwój gospodarczy powinien byæ po³¹czony z solidn¹
polityk¹ spo³eczn¹ ukierunkowan¹ na osi¹gniêcie wy¿szego poziomu zatrudnienia
i zapewnienia fundamentalnych praw pracownika, zw³aszcza poród ludzi m³odych.
Nale¿y opracowaæ skuteczniejsze strategie UE w zakresie zwalczania d³ugotrwa³ego
bezrobocia. Konieczne jest podtrzymanie wyranych standardów w zakresie ochrony
rodowiska, zw³aszcza w dziedzinie bezpieczeñstwa nuklearnego. Jeli Europa ma oczekiwaæ bezpiecznej przysz³oci, konieczne jest to, aby zarówno pañstwa cz³onkowskie,
jak i kandyduj¹ce do Unii zaprzesta³y wykorzystywania energii j¹drowej. W okresie
przejciowym  do momentu zamkniêcia wszystkich elektrowni  nale¿a³oby egzekwowaæ przestrzegania surowych i obowi¹zkowych standardów bezpieczeñstwa przez
wszystkie elektrownie atomowe po to, aby zagwarantowaæ nasze bezpieczeñstwo.
Ponadto UE musi wspieraæ odnawialne formy energii.
Aby przekszta³ciæ Uniê Europejsk¹ w rzeczywisty obszar solidarnoci, potrzebujemy
solidnego i rozszerzonego bud¿etu europejskiego. Bud¿et europejski powinien byæ
finansowany w sposób bardziej sprawiedliwy ni¿ obecnie. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby
rozwa¿yæ wprowadzenie wspólnych podatków, aby przygotowaæ Uniê Europejsk¹ do
wyzwañ, które bêd¹ siê pojawiaæ w najbli¿szych latach. Obejmuje to wprowadzenie
wspólnego podatku od zysków kapita³owych i podatku od zu¿ycia energii (z wyj¹tkiem
energii odnawialnej), co pozwoli na unikniêcie konkurencji podatkowej
i dumpingu spo³ecznego.
Owiata jest wa¿n¹ si³¹ innowacji, zapewniaj¹c¹ mo¿liwoci dzia³ania. Naszym zadaniem musi byæ zapewnienie bezp³atnej owiaty dla wszystkich i mo¿liwoci w zakresie
szkoleñ.
Równoæ musi znajdowaæ siê u samych podstaw europejskiego przedsiêwziêcia. Jest
niezbêdna dla koncepcji obywatelstwa europejskiego. Chcemy zwalczaæ dyskryminacjê we wszystkich jej formach i na wszystkich poziomach naszego spo³eczeñstwa. Bez
wzglêdu na to, czy wynika z p³ci, przynale¿noci etnicznej lub pochodzenia spo³ecznego, jêzyka, wyznania lub przekonañ, opinii politycznych, niepe³nosprawnoci, wieku
lub orientacji seksualnej nie mo¿emy tolerowaæ systematycznej niesprawiedliwoci.
Unia Europejska powinna szanowaæ i ceniæ swoich obywateli. Unia Europejska powinna wspomagaæ narodowe plany dzia³ania w zakresie przeciwdzia³ania wykluczeniu
spo³ecznemu i ubóstwu. Takie plany powinny posiadaæ wspólne wskaniki powodzenia, tym samym pozwalaj¹c wszystkim swoim obywatelom na godne ¿ycie.
Unia Europejska musi byæ uni¹ opart¹ na solidarnoci i wolnoci. Unia musi przyj¹æ
wspólny system imigracji ekonomicznej i sprawiedliwy oraz bezpieczny system przyznawania azylu. Unia Europejska musi promowaæ potrzeby i prawa m³odych. Plany
dzia³ania musz¹ zapewniaæ m³odzie¿y w Europie mo¿liwoci dzia³ania.
Zgodnie z wizj¹ Zjednoczonej Europy, postrzegamy wszystkie kraje europejskie jako
potencjalne pañstwa cz³onkowskie UE i wspieramy poszerzenie Unii Europejskiej.
Dziêki poszerzeniu powstaje wiêkszy region pokoju i stabilizacji na kontynencie europejskim, ze wszystkimi jego zaletami. Od zakoñczenia zimnej wojny istnieje nadzieja
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na stabilizacjê i pokojowe wspó³istnienie na kontynencie. Takie perspektywy stabilizacji i bezpieczeñstwa bêd¹ prowadziæ do powstania obszaru dobrobytu, zrównowa¿onego rozwoju spo³ecznego i gospodarczego.
Wspó³praca miêdzynarodowa jest równie¿ antidotum na nacjonalizm, konflikty etniczne
i dyktatury. Unia Europejska musi dzia³aæ na rzecz pokoju, demokracji, praw cz³owieka,
rozbrojenia i rozwoju na ca³ym wiecie. Prawa cz³owieka nie s¹ zagadnieniem krajowym;
nale¿y ich chroniæ na poziomie miêdzynarodowym. Jako, ¿e nierówny podzia³ bogactwa
na wiecie jest zagro¿eniem pokoju, wspó³praca gospodarcza sama w sobie jest narzêdziem polityki bezpieczeñstwa. Sprawiedliwa, spójna i silna polityka w zakresie rozwoju
oraz wspó³pracy jest koniecznoci¹. UE jest szczególnie odpowiedzialna wobec swoich
s¹siadów i, jak zosta³o powiedziane powy¿ej, postrzegamy wszystkie kraje Europy jako
potencjalne pañstwa cz³onkowskie UE.
Unia Europejska przysz³oci musi uwzglêdniaæ rzeczywiste mo¿liwoci uczestniczenia
przez jej obywateli, a zw³aszcza m³odzie¿y, w dzia³aniach.
Konwent Europejski ds. Przysz³oci Unii Europejskiej musi osi¹gn¹æ prze³om w reformowaniu instytucji europejskich. Musz¹ zostaæ wyjanione kompetencje UE i pañstw
cz³onkowskich. Nale¿y uwzglêdniæ jasne zasady obowi¹zuj¹ce w stosunku do instytucji
i procesów podejmowania decyzji. Zawsze nale¿y kierowaæ siê zasad¹ subsydiarnoci.
Rola regionów wymaga jasnego zdefiniowania. Powinno wyjaniæ siê kompetencje
parlamentów narodowych i narodowych w³adz pañstwowych. Nale¿y zwróciæ specjaln¹ uwagê na poszanowanie znaczenia mniejszych pod wzglêdem zaludnienia pañstw
cz³onkowskich. Prawdziwie demokratyczne ramy dla Unii powinny zostaæ okrelone
w formie federalnego systemu parlamentarnego.
W celu zabezpieczenia na przysz³oæ silnej Europy konieczne jest, aby UE k³ad³a wiêkszy nacisk na s³uchanie m³odzie¿y, wspomaganie procesu komunikacji pomiêdzy ró¿nymi kulturami i pañstwami. Konieczne jest zainicjowanie wiêkszej liczby programów,
które zbli¿¹ do siebie grupy tych samych interesów. M³odzi artyci, filozofowie, psychologowie, socjologowie i politycy powinni zbli¿yæ siê do siebie; ich opinie powinny
zostaæ wyg³oszone oraz wys³uchane. Pomylna Europa powinna byæ budowana wspólnie
na bie¿¹co.

My, cz³onkowie Europejskiego Konwentu M³odych, jestemy gotowi kszta³towaæ przysz³oæ naszego pokolenia, przysz³oæ naszego kontynentu. Jestemy przekonani, ¿e Konwent M³odzie¿y ponad wszystko powinien g³osiæ wyrane ¿¹danie przybli¿enia Europy do
m³odzie¿y. Potrzebujemy spójnej polityki dotycz¹cej m³odych, udzielaj¹cej jasnych odpowiedzi na kwestie dotycz¹ce m³odzie¿y. Europa obecnie musi posiadaæ jasn¹ wizjê w zakresie owiaty, spo³eczeñstwa informacyjnego, miêdzykulturowej wymiany m³odzie¿y, zatrudnienia m³odzie¿y i codziennych problemów m³odych, bêd¹cych na marginesie. W³anie po
to my, m³odzie¿ Europy, potrzebujemy Unii Europejskiej.

Demokracja i uczestnictwo w Unii Europejskiej  dla europejskiej demokracji
Bruksela i procesy polityczne, które tam siê odbywaj¹, s¹ czym odleg³ym dla nas,
obywateli. Ilustruje to alarmuj¹co niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ani ogó³ obywateli, ani my, w szczególnoci m³odzie¿, nie rozumiemy, kto jest odpowiedzialny za jak¹ politykê w tym labiryncie europejskiego ustawodawstwa. Miêdzyrz¹dowe
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konferencje i Szczyty UE od Maastricht po Niceê pokaza³y, ¿e podejmowanie decyzji w UE
nie jest przejrzyste, demokratyczne ani efektywne.
My, m³odzie¿ Europy, polecamy Konwentowi Europejskiemu, aby d¹¿y³ do zapewnienia wiêkszej demokracji, przejrzystoci i wiêkszej skutecznoci w celu ponownego nawi¹zania kontaktów ze swoimi obywatelami. Dla osi¹gniêcia tego celu nale¿y przeprowadziæ
fundamentalne reformy charakteru UE. Powinny one prowadziæ do federalnej konstytucji,
w³¹czaj¹c Kartê Praw Podstawowych, janiejszy podzia³ kompetencji i odnowion¹ strukturê
instytucjonaln¹ Europy, w której g³os m³odzie¿y Europy jest lepiej s³yszalny.

Karta Praw Podstawowych:
Karta Praw Podstawowych musi zostaæ w³¹czona do konstytucji jako jej g³ówna czêæ.
Musi byæ prawnie wi¹¿¹ca i powinna byæ esencj¹ konstytucji.

Kompetencje:
Unia jutra musi opieraæ siê na decentralizacji i ró¿norodnoci, a nie na ma³ostkowej
biurokracji oraz nadmiernym uregulowaniu ¿ycia. Oznacza to, ¿e UE bêdzie odpowiedzialna
jedynie za te decyzje, których nie mo¿na podj¹æ na poziomie narodowym lub regionalnym.
Wykonywanie kompetencji powinno opieraæ siê na dwóch zasadach: subsydiarnoci i proporcjonalnoci, które nale¿y dok³adnie monitorowaæ. Zasada subsydiarnoci oznacza, ¿e decyzje
nale¿y podejmowaæ na najni¿szym poziomie w³adz. Powinien zostaæ stworzony katalog wy³¹cznych kompetencji UE i kompetencji podzielonych pomiêdzy UE a pañstwami cz³onkowskimi, jak te¿ winno zostaæ jasno powiedziane, ¿e wszelkie pozosta³e kompetencje nale¿¹ do
pañstw cz³onkowskich. Aby osi¹gn¹æ ³atwo zrozumia³y i efektywny system polityczny Unii
Europejskiej, drugi i trzeci filar powinny zostaæ po³¹czone z pierwszym filarem oraz tym samym nale¿y zapewniæ zintegrowan¹ politykê UE we wszystkich dziedzinach.

Otoczenie instytucjonalne:
Unia potrzebuje demokratycznego, otwartego i przejrzystego systemu podejmowania
decyzji, odpowiedzialnego wobec swoich obywateli, aby po³¹czyæ narody Europy decyzjami, podejmowanymi w ich imieniu. Powinno to bazowaæ na demokratycznej zasadzie rozdzia³u w³adzy.
Jako jedyny organ wybrany bezporednio w sposób demokratyczny, Parlament, reprezentuj¹cy obywateli powinien wspó³decydowaæ we wszystkich dziedzinach polityki. Winien posiadaæ pe³ne kompetencje bud¿etowe oraz byæ uprawniony do podejmowania inicjatyw. Bruksela powinna byæ jedynym miejscem, w którym znajduje siê Parlament Europejski i jego sekretariat. Ponadto Parlament Europejski powinien byæ uprawniony do proponowania kandydatury i wyboru Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, jak te¿ odwo³ywania poszczególnych Komisarzy oraz stawiaæ Przewodnicz¹cego Komisji w stan oskar¿enia (impeachment). Deputowani Parlamentu Europejskiego powinni byæ wybierani w ujednoliconych wyborach europejskich.
Rada powinna obradowaæ publicznie. Regiony konstytucyjne, w porozumieniu ze swoimi
pañstwami cz³onkowskimi, powinny uczestniczyæ w Radzie Ministrów podczas prowadzenia debat na temat zagadnieñ, które nale¿¹ do sfery kompetencji takich regionów. Rada
powinna zostaæ zreformowana w prawdziw¹ drug¹ izbê, wspó³decyduj¹c¹ wraz z Parlamen-
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tem Europejskim w zakresie ustawodawstwa UE. Decyzje w szczególnie delikatnych kwestiach mog¹ byæ podejmowane z zastosowaniem zasady podwójnej wiêkszoci pañstw
i ludzi. W systemie podejmowania decyzji Unii prawo weta powinno zostaæ zakazane.
Komisja Europejska jest gwarantem Konstytucji Europejskiej. Komisja Europejska musi
zostaæ przekszta³cona w rzeczywisty organ europejskich w³adz wykonawczych. Musi byæ
ca³kowicie odpowiedzialna wobec Parlamentu i Rady. Komisja Europejska musi konsultowaæ siê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego przy korzystaniu ze swojego prawa do inicjatywy.
Wszystkie sprawy nale¿¹ce do kompetencji Unii powinny podlegaæ Trybuna³owi Sprawiedliwoci. Ka¿dy obywatel powinien mieæ mo¿liwoæ zwrócenia siê do Trybuna³u Sprawiedliwoci. Unia Europejska w zwi¹zku z tym powinna otrzymaæ osobowoæ prawn¹.
Z uwagi na znaczne poszerzenie UE, wszystkie urzêdowe jêzyki pañstw cz³onkowskich powinny zostaæ uznane za urzêdowe jêzyki UE.
Wyniki Konwentu musz¹ zostaæ ratyfikowane w ramach referendum europejskiego,
aby zagwarantowaæ, ¿e obywatele maj¹ ostateczny g³os w sprawie przysz³oci ich Europy.

Zaanga¿owanie m³odzie¿y Europy:
Reformy Unii Europejskiej nie powinny zostaæ ograniczone do zmian instytucjonalnych i nowego uk³adu kompetencji. Przysz³a UE powinna byæ Europ¹ stworzon¹ przez jej
obywateli w celu s³u¿enia ich interesom i potrzebom. Posiadaj¹cy wyraniejsz¹ strukturê
i bardziej zinstytucjonalizowany dialog ze spo³eczeñstwem obywatelskim powinien zapewniæ, ¿e UE bêdzie podejmowa³a decyzje w sprawach, które faktycznie maj¹ znaczenie dla
obywateli Unii.
W ramach systemu podejmowania decyzji Unia powinna uwzglêdniaæ swoj¹ ró¿norodnoæ pod wzglêdem jêzykowym, etnicznym i innych grup spo³ecznych oraz powinna
okreliæ i osi¹gaæ wymierne cele w zakresie zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu oraz
wyeliminowania ubóstwa. M³odzie¿ Europy musi byæ zaanga¿owana na mo¿liwie najwczeniejszym etapie procesów podejmowania decyzji, w których uczestnicz¹ instytucje europejskie. Proces konsultacji zwi¹zanych z Bia³¹ Ksiêg¹ nt. m³odzie¿y by³ dobrym przyk³adem
tego, jak instytucje UE mog¹ wspó³pracowaæ z m³odzie¿¹, naszymi organizacjami i innymi
grupami spo³eczeñstwa obywatelskiego.
W zwi¹zku z tym my, jako przedstawiciele m³odzie¿y, wzywamy Konwent Europejski
do zapewnienia:
 ¿eby koncepcja Bia³ej Ksiêgi nt. m³odzie¿y, która ma stworzyæ komitet m³odzie¿y,
zosta³a wys³uchana bezporednio przez instytucje europejskie;
 ¿eby starszy Konwent pracowa³ nad strategi¹ informacyjn¹, która pomo¿e w zaanga¿owaniu wiêkszych grup obywateli w debatê na temat przysz³oci Europy;
 ¿eby w takich ramach obywatele o ró¿nych drogach ¿yciowych mieli mo¿liwoæ pe³nego w³¹czenia siê w tak¹ debatê. Unia Europejska uznaje znaczenie zaanga¿owania
wszystkich obywateli Europy w tworzenie i wdra¿anie polityki w Unii Europejskiej. UE
w szczególnoci uznaje prawa podstawowe grup pokrzywdzonych, takich jak osoby
niepe³nosprawne i nale¿¹ce do mniejszoci etnicznych, kulturowych lub jêzykowych,
do w³¹czenia ich do tego procesu;
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 ¿eby wychodz¹c od tego UE wypracowa³a nowe sposoby informowania i kszta³cenia
obywateli na temat Europy, zapewniaj¹c, by obywatele wiedzieli, jak wygl¹da ich system polityczny po to, aby propagowaæ koncepcje wspólnej to¿samoci i wspólnych
wartoci. Konkretne lekcje dotycz¹ce europejskiej kultury, obywatelstwa i instytucji
musz¹ zostaæ wprowadzone we wszystkich szko³ach podstawowych i ponadpodstawowych. Pocz¹tkowa iloæ godzin powinna zostaæ swobodnie ustalona przez ka¿de pañstwo;
 ¿eby dodatkowo zaistnia³o silne po³¹czenie pomiêdzy m³odymi parlamentarzystami
a m³odzie¿¹ z ich okrêgu wyborczego w celu zapewnienia, ¿eby m³odzie¿ mia³a mo¿liwoæ zdobywania dowiadczeñ w zakresie polityki europejskiej;
 ¿eby obywatele UE posiadali paszport UE, który by³by taki sam dla wszystkich pañstw
cz³onkowskich.

Europa w zglobalizowanym wiecie
Podejcie Europy do jej stosunków z innymi regionami wiata, jej polityka zagraniczna, wyzwanie zapewnienia pokoju i stabilizacji oraz jej struktury obronnoci musz¹ byæ
oparte na europejskich wartociach demokracji, wolnoci, równoci, solidarnoci i poszanowania praw cz³owieka.
Globalizacja doprowadzi³a do stworzenia porz¹dku wielobiegunowego wiata z rosn¹c¹ niezale¿noci¹ i jednoczenie zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ uczestników. Obejmuj¹ oni organizacje miêdzynarodowe, pozarz¹dowe (NGO), du¿e korporacje o zasiêgu globalnym i osoby
prywatne. W takim z³o¿onym porz¹dku wiata interesy obywateli Europy zostan¹ wys³uchane jedynie wtedy, gdy bêdziemy przemawiaæ tym samym g³osem.
Demokratyzacja i zrównowa¿ony rozwój musz¹ stanowiæ priorytety miêdzynarodowych dzia³añ Europy. W zwi¹zku z tym wa¿ne jest utrzymywanie aktywnego dialogu z tym,
co obecnie stanowi obrze¿e dzisiejszego wiata, poniewa¿ nie mo¿na osi¹gaæ globalnych
postêpów tak d³ugo, jak bêdzie istnia³ podzia³ ekonomiczny wiata na jego pó³kulê pó³nocn¹
i po³udniow¹. Ponadto musimy intensywnie rozwijaæ rozmowy dotycz¹ce rozbrojenia nuklearnego i konwencjonalnego.
Jedynie instytucje ponadnarodowe s¹ w stanie zapewniæ stabilizacjê i wp³ywaæ na si³y
globalizacji. Chcemy, aby UE dzia³a³a na rzecz wiata wspó³pracuj¹cego ze sob¹ w szerszym
zakresie. UE musi rozszerzyæ wspó³pracê zw³aszcza w zakresie polityki zagranicznej. Nale¿y
podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:

Rozwój wspólnej polityki zagranicznej i w dziedzinie bezpieczeñstwa
Polityka zagraniczna musi staæ siê wy³¹czn¹ kompetencj¹ Unii Europejskiej. Polityka
zagraniczna i dotycz¹ca bezpieczeñstwa powinna byæ zintegrowana, a decyzje powinny byæ
podejmowane demokratycznie przez Parlament Europejski i Radê. Powinien zostaæ wyznaczony jeden komisarz do spraw zagranicznych, który realizowa³by wspóln¹ politykê.
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Zapewnienie bezpieczeñstwa w Europie
UE powinna realizowaæ wszechstronne podejcie do propagowania pokoju i bezpieczeñstwa w oparciu o (1) zapobieganie konfliktom, (2) zarz¹dzanie kryzysami, w³¹czaj¹c Si³y
Szybkiego Reagowania (RRF) i zadania petersburskie, (3) pokonfliktowe budowanie instytucji. UE musi opracowaæ to¿samoæ obronn¹. Si³y Szybkiego Reagowania pozwalaj¹ Europie na uczestniczenie w procesie utrzymania pokoju i operacjach zarz¹dzania kryzysami.
Jednak¿e nie s¹ one w stanie funkcjonowaæ bez rodków NATO i nie odgrywaj¹ roli
w obronie UE. Si³y Zbrojne UE bêd¹ bardziej efektywne ekonomicznie i skuteczne militarnie. Jednak ¿adne z pañstw cz³onkowskich nie powinno byæ zmuszane wbrew swojej woli
do uczestniczenia w jakiejkolwiek strukturze obronnej Europy. UE bêdzie przestrzegaæ prawa ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego do uczestniczenia w umowach o miêdzynarodowej
wspó³pracy zewnêtrznych w stosunku do Unii.

Solidarnoæ ze wiatem rozwijaj¹cym siê
Jedynie sprzyjaj¹c postêpowi sprawiedliwoci spo³ecznej i globalnej solidarnoci jestemy w stanie zbudowaæ podwaliny pokoju oraz stabilizacji. UE powinna osi¹gn¹æ cel wyznaczony przez ONZ (w zakresie pomocy dla rozwoju) wynosz¹cy 0,7% produktu narodowego
brutto do roku 2004, z czego wiêkszoæ pochodzi³aby z Unii. UE powinna okreliæ priorytet
krajów rozwijaj¹cych siê i otworzyæ rynki UE na ich eksport. UE powinna zbilansowaæ swój
bud¿et pomocowy pomiêdzy organami w³adz rz¹dowych a organizacjami pozarz¹dowymi
(NGO). Pomoc w zakresie odd³u¿ania w oparciu o umowy pomiêdzy krajami bêd¹cymi
darczyñcami a krajami obdarowywanymi musi rozwijaæ siê w kierunku uwolnienia krajów
najbiedniejszych od ogromnego ciê¿aru zad³u¿enia. Pomoc w zakresie odd³u¿ania powinna
byæ powi¹zana z postêpem dotycz¹cym praw cz³owieka, jak te¿ praw podstawowych.

Polityka imigracyjna i azylowa
Migracja jest historycznym i naturalnym zjawiskiem, poza tym, ¿e jest korzystna gospodarczo; jest te¿ nieod³¹cznym czynnikiem charakteryzuj¹cym kulturê europejsk¹. Globalizacja rynku sprawi³a, ¿e globalizacja praw podstawowych i w zwi¹zku z tym swoboda
przemieszczania sta³y siê jeszcze bardziej konieczne. W zwi¹zku z tym UE musi realizowaæ
wspóln¹, aktywn¹ politykê w zakresie migracji i integracji oraz powinna j¹ promowaæ wród
spo³eczeñstwa europejskiego poprzez ustawiczne kszta³cenie. Wszystkie pañstwa cz³onkowskie UE powinny podzieliæ siê odpowiedzialnoci¹ za kontrolê zewnêtrznych granic UE.

Walka z AIDS
UE musi pilnie opracowaæ europejski plan walki z AIDS, w nastêpstwie porozumieñ
ONZ. UE powinna zatwierdziæ rodki wspomagaj¹ce produkcjê i rozprowadzenie leków bez
nazwy handlowej na AIDS.

Handel zagraniczny
Zapewnienie, ¿eby przep³ywy globalnego kapita³u, informacji i zasobów gospodarczych by³y korzystne dla spo³eczeñstwa stanowi zbyt du¿e zadanie dla pojedynczego pañstwa. UE powinna podj¹æ bardziej intensywne prace, aby propagowaæ lepsze warunki pra-
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cy na wiecie i przeciwdzia³aæ praktykom niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji. Wspólna
Polityka Rolna (CAP) i Polityka Celna UE blokuj¹ dostêp do rynków europejskich najubo¿szym krajom, uniemo¿liwiaj¹c rozwój i zmniejszaj¹c obroty handlowe. Polityka UE w wobec
wiatowej Organizacji Handlu, MFW, Banku wiatowego i rokowañ w ramach GATT musi
odzwierciedlaæ potrzebê rozwoju spo³ecznego i zapewnienie wiadczenia us³ug publicznych
(jak owiata, opieka zdrowotna, transport publiczny).

Wiod¹ca rola w globalnym zarz¹dzaniu
UE powinna odgrywaæ wiod¹c¹ rolê w propagowaniu globalnego zarz¹dzania. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka i Powszechna Deklaracja Praw Dziecka stanowi¹,
wraz z innymi wartociami europejskimi, silne podstawy wk³adu Europy w instytucje miêdzynarodowe. Pañstwa UE musz¹ wypowiadaæ siê jednym g³osem w instytucjach miêdzynarodowych.
Równie¿ po to, by staæ siê bardziej efektywna, jak te¿ bardziej przejrzysta i bli¿sza
swoim obywatelom, UE powinna wzi¹æ pod uwagê prowadzenie sta³ego dialogu ze spo³eczeñstwem obywatelskim oraz uwzglêdniæ tysi¹ce osób z nowych ruchów spo³ecznych, którzy prowadz¹ dyskusjê nad innym rodzajem globalizacji  globalizacj¹ spo³eczn¹, globalizacj¹ praw.
UE powinna pracowaæ na rzecz podniesienia roli OECD, Banku wiatowego i MFW
jako instrumentów gospodarczych, jak te¿ OBWE i Rady Europy jako instrumentów politycznych. UE powinna byæ w pe³ni zaanga¿owana w ONZ, podstawowej organizacji zajmuj¹cej
siê stosunkami miêdzynarodowymi. UE powinna ubiegaæ siê o w³asn¹ reprezentacjê
w ONZ, w zastêpstwie narodowej reprezentacji pañstw. UE powinna umacniaæ zasady miêdzynarodowego wymiaru sprawiedliwoci, wspieraj¹c Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny (ICC).

Zrównowa¿ony rozwój
Zapewnienie zabezpieczenie ochrony rodowiska w skali globalnej powinno stanowiæ
podstawowy priorytet europejskiej polityki zagranicznej. UE powinna popieraæ tê kwestiê
na arenie miêdzynarodowej, jak te¿ pracowaæ na rzecz doprowadzenia do powszechnej
realizacji miêdzynarodowych porozumieñ w zakresie ochrony rodowiska.
Porozumienie z Kyoto stanowi punkt zwrotny w polityce zagranicznej, jednak stanowi
jedynie podstawê dalszego rozwoju wspó³pracy w zakresie ochrony rodowiska.
Nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie podatku ekologicznego na ca³ym obszarze UE,
a przedsiêbiorstwa powinny byæ rozliczane za szkody rodowiska, które powoduj¹, jak te¿
za wytwarzane przez siebie produkty od samego pocz¹tku procesu wytwarzania, a¿ do
zakoñczenia ich u¿ytkowania i utylizacji. Zrównowa¿ony rozwój jest jedynym sposobem
zapewnienia d³ugofalowego postêpu globalnego, a UE powinna propagowaæ zrównowa¿ony rozwój tak, aby móg³ zast¹piæ krótkoterminowe prognozowanie oparte na natychmiastowych, choæ powierzchownych zyskach.
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Prace naukowo-badawcze
Europa musi wspó³pracowaæ z innymi regionami w zakresie wymiany prac badawczych. Taka wspó³praca mo¿e doprowadziæ do szybszego i bardziej efektywnego rozwoju,
oraz wspomóc rozwój demokracji i dobrobytu na wiecie.

Terroryzm miêdzynarodowy
UE musi zwalczaæ krajowy i miêdzynarodowy terroryzm, jako ¿e stanowi on zagro¿enie dla demokracji, wolnoci i bezpieczeñstwa. Z tego wzglêdu bardzo wa¿ne jest popieranie demokratyzacji, spo³eczeñstwa obywatelskiego i rozwoju spo³ecznego w krajach, w których miêdzynarodowy terroryzm jest najbardziej obecny.

Wspó³praca z innymi regionami wiata
Musimy zwracaæ szczególn¹ uwagê na pañstwa s¹siaduj¹ce z Europ¹, jak np. kraje
ródziemnomorskie i Wspólnotê Niepodleg³ych Pañstw, oraz kraje, z którymi Europa posiada silne powi¹zania historyczne i kulturowe, na przyk³ad kraje Ameryki £aciñskiej.
Poszerzenie nie mo¿e doprowadziæ do powstania nowej ¿elaznej kurtyny w Europie.
UE musi uznaæ naszych wschodnich s¹siadów za priorytet w zakresie wspó³pracy. Zwiêkszone zaanga¿owanie UE w takich krajach bêdzie wspieraæ m³ode demokracje, zapobiegaæ
naruszaniu praw cz³owieka i pomo¿e w rozwijaniu gospodarki wolnorynkowej.
Morze ródziemne stanowi po³udniow¹ granicê UE. Wspó³praca europejsko-ródziemnomorska w ramach procesu barceloñskiego powinna stanowiæ jeden z priorytetów polityki
zagranicznej UE w celu promowania stabilizacji w tym wra¿liwym regionie. Unia Europejska musi bardziej aktywnie wykazywaæ swoje zaanga¿owanie w utrzymanie stabilizacji oraz
propagowanie demokracji, równoci, rz¹dów prawa i podstawowych swobód na wszystkich
obszarach Europy tam, gdzie nie s¹ one przestrzegane.
Europa musi wykorzystaæ swoje silne powi¹zania historyczne i kulturowe z Ameryk¹
£aciñsk¹ w celu umocnienia postêpów demokracji oraz rozwoju spo³eczno-gospodarczego
w tym wa¿nym regionie. Stosunki pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó³nocnej
a Europ¹ stanowi³y wa¿ny czynnik stabilizacyjny od kilku ostatnich dekad, i taka sytuacja
powinna zostaæ utrzymana w najbli¿szej przysz³oci. Dialog europejsko-arabski powinien
nabraæ wiêkszej intensywnoci. UE powinna nawi¹zaæ kontakty i podj¹æ blisk¹ wspó³pracê
z innymi strukturami regionalnymi jak MERCOSUR, ASEAN i Uni¹ Afrykañsk¹.
Europa powinna propagowaæ na arenie miêdzynarodowej swoj¹ ró¿norodn¹ kulturê
i wartoci. Musimy szanowaæ wartoci i kulturê innych narodów oraz stymulowaæ wymianê
kulturaln¹ oraz wspó³pracê, szczególnie poprzez spo³eczeñstwo obywatelskie i m³odzie¿.
Powinno siê umo¿liwiæ m³odzie¿y w Europie rozwijanie umiejêtnoci oraz kompetencji, aby
reagowaæ na wyzwania globalnego i konkurencyjnego wiata, jak te¿ rozumieæ swoj¹ rolê
w takim kontekcie.
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Edukacja europejska
a edukacja narodowa
 podstawy systemowe
Kwestie dotycz¹ce edukacji w pañstwach Unii Europejskiej nie podlegaj¹ regulacjom
na poziomie Unii Europejskiej. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie prowadzi w tym zakresie odrêbn¹ politykê, wyznaczaj¹c jej cele i kierunki. Do dzi to zagadnienie reguluje art. 126
i 127 Traktatu o Unii Europejskiej. Jednak mo¿na zauwa¿yæ, i¿ pañstwa na poziomie Unii
Europejskiej wspó³pracuj¹ ze sob¹ w celu wsparcia tzw. europejskiego wymiaru edukacji.
Wspó³praca ta opiera siê tak¿e na rozpowszechnianiu nauki jêzyków krajów cz³onkowskich,
wsparciu wymian m³odzie¿y i nauczycieli. Jednym z istotnych elementów wspó³pracy sta³o
siê umo¿liwienie osobom przemieszczaj¹cym siê w celu wykonywania pracy uznania ich
dyplomów i okresów studiów. Ten aspekt rynku wewnêtrznego mobilizuje przedstawicieli
owiaty do podejmowania kroków w celu zapewniania skoordynowanego modelu edukacyjnego w pañstwach cz³onkowskich, który nie stanowi³by bariery dla systemów uznawania
kwalifikacji. Od pocz¹tku funkcjonowania Wspólnot do dzisiejszego kszta³tu Unii Europejskiej, edukacja pozostaje w suwerennej gestii pañstw cz³onkowskich. Jednak¿e w wielu
aspektach dochodzi do koordynacji dzia³añ celem osi¹gniêcia zamierzonych efektów w innych obszarach wspólnych polityk. Dla przyk³adu harmonizacja programów nauczania
w celu wprowadzenia sektorowego i ogólnego systemu uznawania dyplomów
i kwalifikacji oraz zmiany umo¿liwiaj¹ce dzieciom pracowników przemieszczaj¹cych siê
z innych pañstw cz³onkowskich korzystanie z edukacji na równych prawach z dzieæmi obywateli tego pañstwa. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje raport z 1973 roku W kierunku europejskiej polityki owiatowej, który zwraca uwagê na to, i¿ edukacja jest specyficzn¹ dziedzin¹ polityki spo³ecznej wymagaj¹c¹ oddzielnych ustaleñ i decyzji oraz raport z 1988 roku
Kszta³cenie we Wspólnocie Europejskiej. Rada UE, w sk³adzie ministrów ds. edukacji
wielokrotnie potwierdza³a dba³oæ o zachowanie w ka¿dym kraju cz³onkowskim jego w³asnej struktury szkolnej i sprzeciwi³a siê uniformizacji metod i programów nauczania. Propozycja modelu ucz¹cego siê spo³eczeñstwa zosta³a zaproponowana w Bia³ej Ksiêdze na temat edukacji z roku 1995. Wród propozycji autorzy zwrócili szczególn¹ uwagê na zachêcanie do uznania studiów wy¿szych za potrzebê ogó³u, zbli¿anie szko³y i przedsiêbiorstwa
(mobilizacja do otwierania sieci orodków praktyk), walki z marginalizacj¹ daj¹c¹ drug¹
szansê ukoñczenia szko³y, znajomoæ trzech jêzyków UE. W wielu dokumentach podkrela
siê tak¿e wspólne priorytety edukacyjne w pañstwach cz³onkowskich.
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Priorytety w edukacji w Unii Europejskiej
równoæ szans edukacyjnych
podnoszenie jakoci kszta³cenia
wsparcie kszta³cenia ustawicznego i zawodowego
europejski wymiar edukacji
poszanowanie wspólnych wartoci: solidarnoæ, tolerancja, respektowanie praw cz³owieka
wsparcie systemu kszta³cenia nauczycieli

Charakteryzuj¹c systemy edukacyjne w ró¿nych krajach Unii Europejskiej mo¿na znaleæ zarówno ró¿nice, jak i podobieñstwa, co obrazuje poni¿sza tabela.
Charakterystyka systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej
 wybrane aspekty
PODOBIEÑSTWA

RÓ¯NICE

szczebel lokalny jest odpowiedzialny za finansowanie
i administrowanie edukacj¹

inna struktura szkolna

wyd³u¿a siê okres uczêszczania do szko³y

ró¿ny czas pracy nauczyciela w tygodniu oraz wymóg
kwalifikacji do wykonywania zawodu

zapewniony jest okrelony kanon wiedzy ogólnej

zró¿nicowane wydatki bud¿etu pañstw na edukacjê

zasada lokalnej odpowiedzialnoci za szkolenia
zawodowe, powi¹zane z lokalnym rynkiem pracy
wprowadza siê formalne procedury oceniania

Projekt traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy równie¿ odnosi siê do zagadnienia edukacji, utrzymuj¹c zapisy o integralnoci systemów na
poziomie krajowym.
Projekt traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy
 zapisy odnosz¹ce siê do edukacji
SEKCJA 4
EDUKACJA, KSZTA£CENIE ZAWODOWE, M£ODZIE¯ I SPORT
Artyku³ III-182
1. Unia przyczynia siê do rozwoju edukacji o wysokiej jakoci, poprzez zachêcanie do wspó³pracy
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz, jeli to niezbêdne, poprzez wspieranie i uzupe³nianie ich dzia³añ.
Unia w pe³ni szanuje odpowiedzialnoæ pañstw cz³onkowskich za treæ nauczania i organizacjê systemów
edukacyjnych, jak równie¿ ich ró¿norodnoæ kulturow¹ i jêzykow¹.
Unia przyczynia siê do wspierania europejskich przedsiêwziêæ sportowych, z uwagi na spo³eczn¹
i edukacyjn¹ funkcjê sportu.
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2. Dzia³anie Unii zmierza do:
 rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zw³aszcza przez nauczanie i upowszechnianie jêzyków
pañstw cz³onkowskich;
 sprzyjania mobilnoci studentów i nauczycieli, miêdzy innymi poprzez zachêcanie do akademickiego
uznawania dyplomów i okresów studiów;
 promowania wspó³pracy miêdzy placówkami edukacyjnymi;
 rozwoju wymiany informacji i dowiadczeñ w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych
pañstw cz³onkowskich;
 sprzyjania rozwojowi wymiany m³odzie¿y i instruktorów spo³eczno-edukacyjnych, a tak¿e zachêcania
m³odzie¿y do uczestnictwa w demokratycznym ¿yciu Europy;
 popierania rozwoju kszta³cenia na odleg³oæ;
 rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwego wspó³zawodnictwa i wspó³pracy
miêdzy organizacjami sportowymi, jak równie¿ przez ochronê integralnoci fizycznej i psychicznej
sportowców, w szczególnoci m³odych sportowców.
(...)
Artyku³ III-183
1. Unia realizuje politykê kszta³cenia zawodowego, która wspiera i uzupe³nia dzia³ania pañstw
cz³onkowskich, w pe³ni szanuj¹c odpowiedzialnoæ pañstw cz³onkowskich za treæ i organizacjê kszta³cenia
zawodowego.
2. Dzia³anie Unii zmierza do:
 u³atwienia przystosowania siê do przemian bran¿owych, zw³aszcza przez kszta³cenie zawodowe
i przekwalifikowanie;
 poprawy kszta³cenia zawodowego wstêpnego i ustawicznego w celu u³atwienia integracji zawodowej
i reintegracji z rynkiem pracy;
 u³atwienia dostêpu do kszta³cenia zawodowego i zachêcania do mobilnoci instruktorów
i kszta³c¹cych siê, a zw³aszcza m³odzie¿y;
 pobudzania wspó³pracy edukacyjnej miêdzy placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi
a przedsiêbiorstwami;
 rozwoju wymiany informacji i dowiadczeñ w kwestiach wspólnych dla systemów kszta³cenia
pañstw cz³onkowskich.
(... )

Edukacja zajmuje centralne miejsce w debacie nad przysz³oci¹ integracji europejskiej.
Europa zajmuje centralne miejsce w debacie o edukacji narodowej. Wielokrotnie w dyskusjach nad edukacj¹ europejsk¹ pojawia³a siê konkluzja, i¿ treci z ni¹ zwi¹zane powinny
powstawaæ w oparciu o do tej pory istniej¹ce programy, które treci narodowe stawia³y
w centrum. Celem edukacyjnym jest wiêc ³¹czenie obu tych treci w zwarte wi¹zki wiedzy
potrzebnej m³odemu cz³owiekowi. Zapis o okrelaniu miejsca i roli Polski w integruj¹cej siê
Europie, rozwijaniu to¿samoci europejskiej budowanej na gruncie przywi¹zania i szacunku
do ma³ej i wielkiej ojczyzny, ukazywanie procesu integracji jako rodka prowadz¹cego do
przyspieszenia transformacji w Polsce to tylko kilka przyk³adów, by wskazaæ na poprawne
³¹czenie tych treci w cz¹stkowe cele edukacyjne. Cele te odnosz¹ do treci bliskiej m³odemu cz³owiekowi, zachêcaj¹ do analizy i kreatywnego mylenia. Nauczyciel jest zobligowany,
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by zrealizowaæ te cele edukacyjne do poszukiwañ adekwatnych aktywizuj¹cych metod edukacyjnych, co sprzyja ostatecznemu efektowi, jakim jest nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejêtnoci.
W Polsce, po 1989 roku, temat edukacji jest cile zwi¹zany z przygotowaniem m³odego pokolenia do nowych warunków, w którym przyjdzie im ¿yæ. Temat ten ³¹czy siê
z dwoma obszarami tematycznymi: edukacj¹ europejsk¹; zmianami w owiacie w zwi¹zku
z wejciem Polski do UE; w tym mo¿liwociami dla szkó³ w zwi¹zku z kontynuacj¹ oferty
programów wspólnotowych i nowymi projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych.
W Narodowej Strategii Integracji z 1997 znalaz³o siê sformu³owanie, i¿ akcja edukacyjno-informacyjna skierowana do polskiego spo³eczeñstwa prowadzona bêdzie poprzez
w³¹czenie do systemów edukacyjnych wiedzy o Unii Europejskiej, w tym elementów budz¹cych zainteresowanie integracj¹ europejsk¹ i przygotowanie do ¿ycia w jednocz¹cej siê
Europie. W 1999 podobne stwierdzenia zawarto tak¿e w Programie Informowania Spo³eczeñstwa, jak i Narodowym Programie Przygotowania Polski do Cz³onkostwa.
Polskie szko³y w okresie przedreferandalnym, zaanga¿owane w inicjatywy proeuropejskie, pe³ni³y rolê edukacyjn¹ nie tylko dla grupy swoich wychowanków, ale nierzadko dla
ich rodzin i spo³ecznoci lokalnej. Te inicjatywy by³y jedn¹ z form wprowadzania europejskiego wymiaru edukacji, w ramach którego nacisk stawiany jest na nauczanie poprzez
dzia³ania zmierzaj¹ce ku wzmocnieniu poczucia to¿samoci europejskiej. Wymiar ten mo¿emy okreliæ jako zestaw pewnych treci programowych, które nie s¹ zwi¹zane tylko z funkcjonowaniem organizacji europejskich: Unii Europejskiej, Rady Europy, ale promuj¹ pewne zachowania wspólne naszemu obszarowi kulturowemu.
Niew¹tpliwie w Polsce proces integracji z Uni¹ Europejsk¹ jest bodcem ku szybszym
zmianom programowym, a w wyniku tego edukacja europejska kojarzona jest z przekazywaniem wiadomoci na temat Unii i polskim aspiracjom, by staæ siê jej cz³onkiem. Pojêcie
edukacji europejskiej jest definiowane na wiele sposobów. Dla wielu pedagogów w Polsce edukacja europejska jest czêci¹ edukacji obywatelskiej. Wiedza na temat Europy przeplata i przeplata³a siê bogato w najró¿niejszych formach w polskim systemie owiaty. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, i¿ do 1989 nie próbowano wyodrêbniaæ tych treci. Dla nauczycieli
w krajach Europy zachodniej, które od lat zintegrowane s¹ w ramach Unii Europejskiej,
równie¿ edukacja nie wymaga przymiotnika europejska. Jednak, by w pewien sposób
podkreliæ ten nowy nurt edukacyjny, który wi¹¿e siê z pewnym innowacyjnym spojrzeniem
na treci programowe, dydaktykê oraz metodykê nauczania w Polsce wyodrêbnia siê edukacjê europejsk¹ w najszerszym zakresie, uto¿samiaj¹c j¹ z edukacj¹ nowoczesn¹, opart¹ na
solidnej wiedzy, korzystaj¹cej z technik dydaktycznych wysokiej jakoci. W wê¿szym zakresie edukacja europejska uto¿samiana jest z nauczaniem o historii Europy, funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, prawie wspólnotowym, prezentowaniu pañstw i poszczególnych kultur
oraz zwracaniu szczególnej uwagi na analizê problemów ewentualnych zysków i strat p³yn¹cych z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Czêsto jednak rozszerza siê j¹ o edukacjê
obywatelsk¹ zwi¹zan¹ z przekazywaniem konkretnych sposobów mylenia o funkcjonowaniu w spo³eczeñstwie i kszta³towaniu postaw obywatelskich. Nale¿y wydzieliæ dwa pojêcia
edukacjê europejsk¹ rozumian¹ w w¹skim zakresie jako przekazywanie wiadomoci o Europie i Unii Europejskiej oraz naszym cz³onkostwie w tej organizacji, czy to w ramach cie¿ki
miêdzyprzedmiotowej, czy to w ramach przedmiotu a europejskim wymiarem nauczania ju¿
wczeniej przeze mnie zdefiniowanym jako zestaw pewnych treci programowych zmierzaj¹cych ku wzmocnieniu poczucia to¿samoci europejskiej i kszta³towaniu postaw tolerancji,
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otwartoci, wykszta³cenia zainteresowania wród m³odzie¿y zmianami, które dokonuj¹ siê
w Europie i w wiecie1. W³¹czanie takich treci do programów nauczania uzasadnione jest
historycznymi uwarunkowaniami zwi¹zanymi z potrzeb¹ w³¹czania treci s³u¿¹cych pojednaniu i zrozumieniu miêdzy narodami. Tworzeniu nowego modelu postrzegania sprzyja³a
i sprzyja wspó³praca i wymiana miêdzyszkolna, nowa metodyka prowadzenia zajêæ, projekty proeuropejskie w szko³ach, szkolne kluby europejskie. Z metodycznego punktu widzenia
w edukacji europejskiej powinny znaleæ siê cztery elementy: uczenie o Europie, czyli nauka
historii kontynentu, rozwoju idei europejskich, eksponowanie kultury europejskiej jako rozwoju kultur narodowych; uczenie o integracji europejskiej, czyli ukazanie procesów integracyjnych w perspektywie historycznej, wiedza o instytucjach europejskich;europejskie mylenie, czyli nauka o fundamentalnych wartociach i zasadach, na których oparta jest Europa, takich jak demokracja, tolerancja, prawa cz³owieka, gospodarka rynkowa;europejskie
kompetencje  charakteryzowane jako narzêdzia niezbêdne do funkcjonowania Europejczyka, wród nich wyró¿niæ nale¿y: znajomoæ jêzyków obcych, korzystanie z technologii
informatycznych2.
Margaret Shennan w swojej ksi¹¿ce Teaching about Europe podkrela istotn¹ rolê uwzglêdniania
dynamicznej istoty procesów zachodz¹cych w Europie. Ona równie¿ jako jedna z pierwszych propagowa³a
podzia³ w definicji edukacji europejskiej na:
nauczanie o Europie- dostarczanie podstawowej wiedzy na temat Europy,
nauczanie w Europie  kszta³towanie podstawowych umiejêtnoci potrzebnych m³odym
Europejczykom,
nauczanie dla Europy  przygotowanie do ¿ycie w jednocz¹cej siê Europie, do sta³ych kontaktów
i wspólnej pracy3.

Te trzy aspekty edukacji europejskiej powinny sk³adaæ siê w pewien logiczny ci¹g
nauczania: od zdobycia potrzebnej wiedzy na temat naszego kontynentu, ludzi go zamieszkuj¹cych oraz ich dzia³alnoci, poprzez kontakt z innymi Europejczykami i ich dowiadczeniami, równoczenie poprzez kszta³towanie podstawowych umiejêtnoci obywatelskich pozwalaj¹cych funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie obywatelskim, w gospodarce rynkowej w pañstwie rz¹dzonym demokratycznymi regu³ami, ostatecznym elementem powinno byæ przygotowanie do ¿ycia i pracy w zjednoczonej Europie4.
Od momentu rozpoczêcia procesu integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ sta³o siê jasne,
¿e decyduj¹ce w tym procesie bêdzie przygotowanie m³odego pokolenia do nowych warunków, w których przyjdzie im ¿yæ. Zintensyfikowanie dzia³añ na rzecz wprowadzenia treci
proeuropejskich do szkolnych programów nauczania nastêpuje teraz, gdy urzeczywistni³a
1

2

3
4

Szerzej w: B. Jaros³awska, Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjum na podstawie treci programowych
cie¿ki edukacyjnej, Wszystko dla Szko³y, 2001, nr 9, s. 24; E. Grodecka, M. Gajewska, Edukacja europejska jako
cie¿ka miêdzyprzedmiotowa, Polonistyka, 1999, nr 7, s. 422424; M. Bartoszewska, Europejska cie¿ka edukacyjna
w gimnazjum, Geografia w szkole, 2000, nr 1, s. 3641.
Za: M. Sielatycki, Europejski wymiar nauczania w polskich szko³ach, materia³y dystrybuowane podczas konferencji
CODN oraz Fundacji S. Batorego z 24 listopada 2000 roku Edukacja europejska.
M. Schennan, Teaching about Europe, Council of Europe, Strasburg, 1991, s. 10.
J. Kowalski, M. Sielatycki, Cele i przedmiot edukacji europejskiej, w: Europa na co dzieñ, R-I/1, CODN, Warszawa, 1997.
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siê wizja naszego przyst¹pienia. Jeden z g³ównych celi edukacji europejskiej, czyli zajmowanie siê szeroko rozumian¹ problematyk¹ integracji europejskiej znalaz³ odzwierciedlenie
w dokumentach rz¹dowych, które zawieraj¹ propozycje dzia³añ prointegracyjnych w systemie edukacji. Wspominana ju¿ Narodowa Strategia Integracji (1997 r.) zak³ada³a wprowadzenie problematyki integracji europejskiej do powszechnego systemu edukacji na wszystkich szczeblach. Szczegó³owo zagadnienie te rozwiniêto w Programie Informowanie Spo³eczeñstwa (1999 r.), gdzie za jedn¹ z g³ównych grup odbiorców dzia³añ rz¹du uznaje siê
nauczycieli i m³odzie¿ szkoln¹.
Momentem prze³omowym by³o wprowadzanie do programu nauczania gimnazjum od
1999 roku cie¿ek miêdzyprzedmiotowych zwi¹zanych z tematyk¹ europejsk¹5. Przygotowania Polski do wejcia do Unii trwaj¹ ju¿ od dawna, mimo to trudno zauwa¿yæ intensyfikacjê dzia³añ w celu poinformowania spo³eczeñstwa o konsekwencjach naszego przysz³ego
cz³onkostwa. Warunkiem skutecznoci dzia³añ integracyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poparcia spo³ecznego dla proeuropejskiej polityki. Niewiedza to jeden z g³ównych
powodów odrzucania przez Polaków idei integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ to fundamentalne zmiany we wszystkich przejawach ¿ycia spo³ecznego. Zw³aszcza m³ode pokolenie powinno byæ do tych zmian dobrze
przygotowane. Brak obiektywnej informacji o szansach i mo¿liwych problemach zwi¹zanych z procesem integracji to g³ówny powód, dla którego poparcie dla procesu integracji
wród m³odzie¿y jest tak zmienne.
Refleksje nad kwesti¹ edukacji europejskiej powinny w tym, jak¿e trudnym dla Polski,
pierwszym etapie cz³onkostwa spe³niaæ zasadnicz¹ rolê i w d³u¿szej perspektywie przes¹dzaæ o miejscu naszego kraju w Europie i wiecie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e szko³a to
miejsce, gdzie nie tylko dzieci i m³odzie¿ zdobywaj¹ wiedzê, jest to tak¿e centrum inicjatyw
kulturalnych i spo³ecznych oddzia³uj¹cych na ca³¹ lokaln¹ spo³ecznoæ. Warto podkreliæ, ¿e
informacja, któr¹ przekazuje siê poprzez system owiaty ma charakter powszechny, gdy¿
trafia nie tylko do uczniów, ale te¿ porednio do rodziców. Dlatego tak wa¿ne jest stopniowe przeobra¿anie systemu owiaty, by sprostaæ nowym wyzwaniom, przed którymi stoi
Polska. Sprostanie wyzwaniom wynikaj¹cym z procesów rozwojowych zachodz¹cych
w kraju staje siê podstawowym zadaniem, przed którym stoj¹ w³adze regionów, jak i lokalne
rodowiska zwi¹zane z edukacj¹. Jest to szczególnie wa¿ne w kontekcie wzrostu rozwoju
regionalnego i aspiracji wynikaj¹cych z przygotowywania do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Poni¿ej znajdzie siê próba zasygnalizowania wybranych czynników wp³ywaj¹cych na
rozwój regionów poprzez pryzmat edukacji. Historia Europy udowodni³a, i¿ rozwój gospodarczy, jak i sprawnoæ demokratycznych instytucji zale¿ne s¹ od poziomu wykszta³cenia
i spo³ecznego zaanga¿owania, które s¹ podstawowym warunkiem osi¹gania wspólnych celów przez spo³eczeñstwo jako ca³oæ. Droga Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej
poza dostosowaniami natury gospodarczej i prawnej opieraæ siê musi na przygotowaniu
spo³eczeñstwa do tego trudnego i d³ugotrwa³ego procesu.
Najistotniejszym zjawiskiem w procesie zmian w Polsce jest rozwój regionalny rozumiany jako synteza aktywnoci na tym samym terenie ró¿nych podmiotów w³adzy publicznej, przedsiêbiorstw i obywateli. Wszelkie dzia³ania rozwojowe, aby mog³y przynieæ efekty
powinny siê uzupe³niaæ. To jest jedyny warunek wzrostu gospodarczego, cywilizacyjnego
5

cie¿ki te to: Edukacja europejska, Kultura polska na tle kultury ródziemnomorskiej. Rok póniej rozpoczêto wprowadzanie cie¿ki Edukacja europejska do innych typów szkó³.
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i kulturowego, a w konsekwencji podnoszenia zamo¿noci, warunków i jakoci ¿ycia. Do
g³ównych uwarunkowañ rozwoju regionalnego zaliczyæ mo¿na obszar edukacji, która kszta³tuje najistotniejszy czynnik rozwoju regionu, czyli zasoby ludzkie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
najistotniejsza dla ka¿dego regionu jest struktura zawodowa dostêpnych zasobów pracy
oraz kwalifikacje odpowiadaj¹ce specyfice obszaru. Przygotowanie do cz³onkostwa w Unii
Europejskiej musi dotyczyæ kadr mog¹cych sprostaæ temu bardzo trudnemu i wymagaj¹cemu
zadaniu. W zwi¹zku z tym nale¿y koncentrowaæ siê na szkolnictwie zawodowym, wy¿szym
i przygotowaniu studentów i absolwentów do harmonizacji z regu³ami zintegrowanego rynku
europejskiego. System edukacji stoi przed dwojakiego rodzaju wyzwaniami. Po pierwsze, przygotowania polskiego spo³eczeñstwa do opanowania mechanizmów pañstwa prawa i wolnego
rynku, a po drugie adaptacji do polskich warunków standardów europejskich.

Wnioski
Przed edukacj¹ stoi wiele wyzwañ wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z pewnoci¹ dla skutecznoci dzia³añ zgodnie z zasad¹ partnerstwa lokalnego potrzebna jest wspó³praca i porozumienie ró¿nych rodowisk, w sprawie nadania w³aciwego
kierunku i rangi problemom rozwoju edukacji europejskiej. Edukacja nale¿y do podstawowych dziedzin decyduj¹cych o szansach rozwojowych kraju. Rozwój zasobów ludzkich decydowaæ bêdzie o sile regionu i jego konkurencyjnoci z innymi regionami europejskimi..
Niezbêdne jest jednak sta³e unowoczenianie infrastruktury bazy dydaktycznej i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej. Edukacja powinna mieæ charakter zintegrowanego systemu, który bêdzie ³¹czy³ wszystkie dzia³ania edukacyjne zapewniaj¹c jednoczenie ci¹g³oæ w procesie zmian dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania regionu. Z pewnoci¹ bêdzie to proces, gdy¿ nieustannie przyrasta zasób wiedzy, zmieniaj¹ siê te¿ potrzeby
i uwarunkowania edukacyjne. W zwi¹zku ze zmianami wymagana bêdzie sta³a korekta
i szczególna uwaga powinna byæ skierowana na okrelanie standardów edukacyjnych i za³o¿eñ edukacji europejskiej. Praktyczna realizacja tego systemu wydaje siê w pewnym stopniu
uzale¿niona od funkcjonowania umocowanych ustawowo instytucji, w ramach których proces ten bêdzie ulega³ modyfikacjom. Nie wolno zapominaæ, ¿e znacz¹cy wp³yw na ten system maj¹ instytucje pozarz¹dowe, czyli szereg fundacji i stowarzyszeñ oraz innych organizacji, które poprzez swoje cele statusowe realizuj¹ program informowania spo³eczeñstwa
o procesach integracyjnych, jak i tworz¹ bazê dzia³añ edukacyjnych wspieraj¹cych organizacje rz¹dowe. Partnerstwo wszystkich podmiotów bêdzie w przysz³oci odgrywaæ znacz¹c¹
rolê, zw³aszcza w procesie wdra¿ania funduszy strukturalnych. Tylko aktywizacja rodowisk
lokalnych do tworzenia dobrych projektów zapewni efektywne wykorzystanie rodków
ze róde³ europejskich. Z pewnoci¹ najwiêkszym problemem bêdzie zapewnienie po³¹czenia rodków publicznych i prywatnych dla finansowania projektów.
W preambule do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ czytamy, i¿ pañstwa cz³onkowskie wyra¿aj¹ wolê, i¿ bêd¹ Zdecydowani popieraæ rozwój mo¿liwie najwy¿szego poziomu wiedzy swoich narodów przez szeroki dostêp do edukacji oraz sta³e uaktualnianie wiedzy... Z punktu widzenia Unii Europejskiej istotny jest europejski wymiar edukacji i podnoszenie kwalifikacji jako fundamentalny czynnik walki z bezrobociem. Zastanawiaj¹c siê nad przysz³oci¹ edukacji ze spektrum regionu Wielkopolski nale¿y wzi¹æ pod uwagê
wiele czynników, nie tylko zwi¹zanych z procesem integracji europejskiej. Nie wolno zapominaæ, i¿ aby zapewniæ realizacjê aspiracji m³odzie¿y nie wystarczy tylko uwiadomienie
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sobie, jakie s¹ cele wprowadzenia w szko³ach nauczania o integracji europejskiej. Jasnym
staje siê fakt, ¿e ich realizacja jest mo¿liwa przez szeroko pojête wsparcie edukacji, a zw³aszcza kszta³cenia ustawicznego i zawodowego, zapewniaj¹cego mobilnoæ zawodow¹. Jednoczenie nale¿y podkreliæ, i¿ g³ównym celem edukacji na szczeblu regionu jest wykreowanie
przede wszystkim wiadomego i aktywnego cz³onka spo³ecznoci lokalnej, który jednoczenie jest wiadomy swoich praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w strukturach organizacji europejskich.

Warte polecenia pozycje ksi¹¿kowe powiêcone edukacji europejskiej:
Cybal-Michalska A., Orientacje proeuropejskie m³odzie¿y. Stan i potrzeby edukacyjne, Poznañ 2001.
Czachór Z., Przybylska B. (red.), M³odzie¿owe Inicjatywy Proeuropejskie, Poznañ 2001.
Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa 1997.
Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, Warszawa 1999.
Gospodarczyk J. (red.), Szkolny Klub Europejski. Poradnik, Warszawa 2002.
Iwanowska M. (red.), Forum M³oda Europa. Kluby Europejskie, Warszawa 1996.
Kiwerska J., Sakson A., Tomczak M., M³odzie¿ o Europie, Poznañ 1996.
Kropiwnicki J. (red.), Szko³a: edukacja europejska, Jelenia Góra 2001.
£uba-Krolik B., Sielatycki M. (red.), Europa  twoja d³ugoterminowa lokata  scenariusze lekcji dla
liceów, Warszawa 1998.
Nehring A. (oprac.), Unia Europejska krok po kroku, Toruñ 2001
Pakiet edukacyjny  Europa na co dzieñ, Warszawa 1997.
Przybylska B., Edukacja europejska w polskich szko³ach, (w:) P. Buczkowski, K. Bondyra, P. liwa
(red.), Jaka Europa? Perspektywy i bariery integracji, Poznañ 2003, s. 203214.
Szarecka K. (red.), Pozaszkolne formy edukacji europejskiej  dowiadczenia, Warszawa 2003.
Wal I. (red.), Edukacja europejska na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, Wa³brzych
1998.

Warto zajrzeæ tak¿e do czasopism, które powiêcone s¹ integracji europejskiej, miêdzy
innymi: Unia Europejska, Unia-Polska, Polski Kalendarz Europejski, Edukacja europejska w szkole.
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ZA£¥CZNIK 1

W przysz³oci cz³owiek bêdzie coraz bardziej zmuszany do rozumienia sytuacji kompleksowych. Ka¿dy zetknie siê z rosn¹cym zró¿nicowaniem przedmiotów fizycznych, sytuacjami spo³ecznymi, w kontekcie warunków geograficznych i kulturowych. W koñcu bêdzie poddany du¿ej iloci informacji cz¹stkowych i nieusystematyzowanych. Istnieje wiêc ryzyko, ¿e spo³eczeñstwo europejskie podzieli siê na tych, którzy potrafi¹ interpretowaæ, tych, którzy potrafi¹
jedynie biernie przyswajaæ i tych, którzy znajd¹ siê na marginesie ogó³u spo³eczeñstwa. Inaczej mówi¹c na tych, którzy wiedz¹ i tych, którzy nie wiedz¹.
ród³o: Bia³a Ksiêga Nauczanie i uczenie siê. Na drodze do ucz¹cego siê spo³eczeñstwa. Komisja Europejska 1995.

ZA£¥CZNIK 2

Zmiany demograficzne i spo³eczne doprowadz¹ do sytuacji, i¿ w 2020 roku
udzia³ osób w wieku od 65 do 90 roku ¿ycia w ogóle spo³eczeñstwa europejskiego zwiêkszy siê z 16 do 21%, a liczba ludzi m³odych w wieku od 15 do 24 lat
spadnie do 11%.
ród³o: Bia³a Ksiêga Nowe impulsy dla m³odzie¿y europejskiej Komisja Europejska 1997.
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Danuta Szymañska-Al Samarrai

Miêdzyprzedmiotowa cie¿ka
edukacji europejskiej
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego wprowadzona do szkó³ w 1999 r. zawiera³a wyranie wyodrêbnione treci europejskie, które mia³y byæ realizowane przez szko³ê
w trzyletnich cyklach nauczania. Wyranie te¿ sprecyzowa³a, jakie elementy wiedzy
i umiejêtnoci z zakresu edukacji europejskiej powinien uczeñ nabyæ  adekwatnie do rozwoju psychomotorycznego  na poziomie przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum
i szko³y ponadgimnazjalnej. Uproszczony sposób realizacji zadañ szko³y z tego zakresu przedstawia rysunek poni¿ej.

Rys. 1. Wprowadzenie treci europejskich do systemu edukacji (schemat uproszczony)
W przedszkolu i szkole podstawowej uczeñ nabywa i rozwija umiejêtnoci dzia³ania
zbiorowego z po³o¿eniem nacisku na kszta³cenie samodzielnoci, kreatywnoci, tolerancji
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na inne kultury, wspó³pracy, a w dalszej edukacji poznania ma³ej ojczyzny, regionu i kraju.
Jest to równie¿ moment, kiedy dziecko uwiadamia sobie w³asne pochodzenie, korzenie,
przynale¿noæ do grupy jêzykowej, wspólnoty religijnej, elementy patriotyzmu i to, na czym
on polega.
Wyranie te¿ nale¿y podkreliæ, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ cie¿ki edukacji europejskiej do szko³y podstawowej, a jedynie wybrane treci, które tematyk¹ i celami nawi¹zuj¹
do szeroko pojêtej kultury europejskiej oraz rozwoju umiejêtnoci spo³ecznych i mog¹ stanowiæ fundament, na którym kszta³ciæ siê bêdzie wi¹zkê umiejêtnoci przywo³an¹ powy¿ej.
Nie jest to równie¿ etap, w którym uczeñ powinien nabywaæ wprost wiedzê o instytucjach Unii Europejskiej (czêsty b³¹d organizatorów konkursów dla
uczniów szkó³ podstawowych).
Na etapie kszta³cenia w gimnazjum dzia³alnoæ szko³y nakierowana jest, m.in. na
rozwijanie nauki jêzyków obcych, systematyzowaniu i porz¹dkowaniu wiedzy o Polsce i jej
miejscu wród krajów Europy oraz przyswajaniu wiedzy z zakresu Unii Europejskiej i jej
instytucji w powi¹zaniu z przesz³oci¹ historyczn¹, uwarunkowaniami geopolitycznymi (patrz
zapisy treci cie¿ki edukacji europejskiej w gimnazjum). Nie mo¿emy równie¿ zapominaæ
o duchowym wymiarze wspólnoty europejskiej.
Zwieñczeniem procesu edukacyjnego zawieraj¹cego treci europejskie w szko³ach
ponadgimnazjalnych jest m.in. przygotowanie uczniów do uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym kraju i kontynentu oraz do poruszania siê po europejskim, homogenicznym rynku
pracy. Dla m³odego cz³owieka wchodz¹cego na rynek pracy w innej rzeczywistoci gospodarczej i politycznej ani¿eli jego nauczyciele jest to wielokrotnie problem byæ albo nie byæ
na rynku pracy.
St¹d zasadne by³o wprowadzenie cie¿ki edukacji europejskiej do szkó³ ponadgimnazjalnych, w tym szkó³ zawodowych (zapis treci cie¿ki poni¿ej). Wed³ug najnowszych prognoz jest to czêæ populacji, która  jak siê szacuje, ma szansê uzyskaæ swoje miejsce na
rynku pracy w krajach europejskich, pod warunkiem, ¿e wyposa¿ymy j¹ w niezbêdne umiejêtnoci, takie jak znajomoæ jêzyka obcego, obs³ugi komputera oraz wiedzê i umiejêtnoci
z zakresu poruszania siê po zró¿nicowanym rynku pracy w Europie.

cie¿ka edukacji europejskiej  wyci¹g z Podstawy programowej
kszta³cenia ogólnego Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu)
Gimnazjum
Cele edukacyjne
1. Okrelenie miejsca i roli Polski i Polaków w integruj¹cej siê Europie.
2. Rozwianie to¿samoci europejskiej budowanej na gruncie mi³oci do ma³ej i wielkiej
ojczyzny.
3. Ukazywanie procesu integracji jako rodka prowadz¹cego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osi¹gniêcia warunków do d³ugofalowego rozwoju kraju.
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Zadania szko³y
1. Ukazanie zasad funkcjonowania najwa¿niejszych organizacji europejskich.
2. Zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej.
3. Wskazywanie konkretnych form i mo¿liwoci wspó³pracy m³odzie¿owej oraz uczestnictwa w ¿yciu publicznym zintegrowanej Europy.

Treci nauczania
1. Polska w Europie. Przyk³ady najwa¿niejszych wzajemnych zwi¹zków miêdzy Polsk¹
a innymi pañstwami europejskimi w przesz³oci.
2. Zasady ³adu europejskiego opartego na wspólnej, historycznej podstawie cywilizacyjnej: filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii.
3. Twórcy wspólnot europejskich: R. Schuman, A. de Gasperi, K. Adenauer i inni.
4. Cele i za³o¿enia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów.
5. Wieloæ koncepcji rozwoju Unii Europejskiej.
6. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski,
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci, Trybuna³ Rewidentów Ksiêgowych.
7. Jednolity rynek europejski (swobodny przep³yw osób, towarów, kapita³u i us³ug). Waluta europejska.
8. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: miêdzy odrêbnoci¹ programow¹ a formami
wspó³dzia³ania. Programy wspó³pracy i wymiany m³odzie¿y. Uznawalnoæ kwalifikacji
i wykszta³cenia.
9. Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Procedury negocjacyjne. Koszty i korzyci
wynikaj¹ce z cz³onkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego obywatela.
10. Bezpieczeñstwo europejskie. NATO, OBWE, ONZ.
11. Rada Europy.
12. Grupa Wyszehradzka. Inne organizacje regionalne.
13. Prawa cz³owieka.
14. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przes³anie Jana Paw³a II).

Osi¹gniêcia
1.
2.
3.
4.

Rozumienie procesów integracyjnych zachodz¹cych w Europie.
Postawa otwartoci i dialogu wznosz¹ca siê ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne.
Znajomoæ najwa¿niejszych instytucji europejskich.
Wybrane przyk³ady umiejêtnoci potrzebnych w nawi¹zywaniu wspó³pracy europejskiej na poziomie indywidualnym, grupowym i pañstwowym.
5. Przyczynianie siê do powstania wiadomoci jestem Polakiem, wiêc jestem Europejczykiem.
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cie¿ka edukacji europejskiej w szkole ponadgimnazjalnej (liceum
ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum)
Cele edukacyjne
1. Poznanie za³o¿eñ, celów i historii Unii Europejskiej na tle procesów integracyjnych
wspó³czesnego wiata.
2. Umiejêtnoæ postrzegania integracji w kontekcie przemian geopolitycznych wspó³czesnego wiata oraz szans rozwojowych Polski.
3. Umiejêtnoæ okrelania wzajemnej zale¿noci miêdzy podstawami to¿samoci i suwerennoci polskiej oraz podstawami wspólnotowymi Unii Europejskiej.
4. Rozumienie kontekstu europejskiego aktualnych wydarzeñ spo³ecznych, kulturalnych,
gospodarczych i politycznych w Polsce i Europie.
5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu publicznym Polski i Unii Europejskiej w okresach przedakcesyjnym i pe³nego cz³onkostwa (z korzyci¹ dla dobra kraju
i jednoci europejskiej).

Zadania szko³y
1. Budzenie zainteresowania sprawami dotycz¹cymi integracji europejskiej, dzia³aniami
rz¹du w tym zakresie oraz skutkami integracji dla ka¿dego mieszkañca Polski.
2. U³atwienie rozumienia g³ównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.
3. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielnoci w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej.
4. Wskazywanie konkretnych form i mo¿liwoci wspó³pracy m³odzie¿y.

Treci nauczania
1. Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integruj¹ce i dezintegruj¹ce. Polska i Polacy w budowie jednocz¹cej siê Europy.
2. Droga pañstw europejskich, w tym Polski, do Unii Europejskiej. Systemy, procedury
i pola negocjacji. Kalendarium rozszerzenia. Cele integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Przedakcesyjne dzia³ania i programy rz¹du.
3. Stosunek spo³eczeñstw krajów cz³onkowskich i spo³eczeñstwa polskiego do rozszerzenia Wspólnot Europejskich. Ró¿ne opcje obecne w polityce i opinii publicznej krajów
cz³onkowskich. Katalog nadziei i obaw. Wyobra¿enie roli i miejsca Polski i Polakow
w zjednoczonej Europie. Kwestia standardów unijnych.
4. Kierunki integracji. Trzy filary procesu zjednoczenia. Ró¿ne koncepcje wizji przysz³ej,
zjednoczonej Europy.
5. Ewolucja prawa Unii Europejskiej. Kwestia konstytucji Unii Europejskiej. Wzajemne
relacje miêdzy prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym.
6. Ewolucja instytucji Unii Europejskiej. Procedury podejmowania decyzji.
7. Gospodarka Unii Europejskiej. Polska w perspektywie polityk wspólnotowych w dziedzinie gospodarczej, w tym szczególnoci wspólnej polityki rolnej.
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8. Jednolity europejski rynek pracy i jego dostêpnoæ dla obywateli polskich. Europejskie
problemy spo³eczne i sposoby ich rozwi¹zywania.
9. Droga krajów cz³onkowskich do Unii Gospodarczej i Walutowej.
10. Bezpieczeñstwo europejskie w wymiarze miêdzynarodowym i wewnêtrznym. Bezpieczeñstwo Polski w ramach Unii Europejskiej i w NATO.
11. Prawa i obowi¹zki obywatelski, obywatelstwo europejskie, obywatelski wymiar procesu integracji europejskiej.
12. Europa wartoci. Duchowy wymiar Europy  edukacja, kultura. Rola edukacji jako
czynnika wyrównywania szans polskiej m³odzie¿y w Europie. Mo¿liwoci wspó³pracy.
13. Rola i zasady dzia³ania samorz¹dów terytorialnych w Unii Europejskiej. Wspó³praca
polskich samorz¹dów z odpowiednikami w Unii Europejskiej. Euroregiony.
14. Miejsce Polski w organizacjach europejskich, w tym w Radzie Europy.
15. Polska i jej s¹siedzi. Polska w regionie Europy rodkowej i Ba³tyku. Polska i Europa
Wschodnia.

Osi¹gniêcia
1. Znajomoæ historii, celów i zasad dzia³ania g³ównych instytucji oraz podstaw prawa
Unii Europejskiej.
2. Znajomoæ praw i obowi¹zków obywateli i krajów z punktu widzenia wymogów integracyjnych.
3. Znajomoæ istniej¹cych róde³ informacji na temat Unii Europejskiej oraz umiejêtnoæ
korzystania z nich.
4. Umiejêtnoæ samodzielnego gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji
na okrelony temat dotycz¹cy Unii Europejskiej.
5. Znajomoæ mechanizmów wspó³pracy i komunikowania siê oraz umiejêtnoæ tworzenia odpowiednich projektów umo¿liwiaj¹cych tê wspó³pracê.
6. Znajomoæ zasad i form wspó³pracy Polski w regionie, ze szczególnym uwzglêdnieniem pañstw s¹siaduj¹cych.
W wyniku wprowadzenia reformy programowej do szkó³, placówki uzyska³y autonomiê m.in. w zakresie wyboru sposobu realizacji cie¿ek edukacyjnych (dotyczy to równie¿
cie¿ki edukacji europejskiej).
Poni¿ej przedstawiono schemat ro¿nych sposobów realizacji treci europejskich w szkole
(rys. 2).
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Rys. 2. Ró¿ne sposoby realizacji cie¿ki edukacji europejskiej w szkole

Schemat A przedstawia sytuacjê, kiedy treci edukacji europejskiej realizowane s¹
w obrêbie jednego przedmiotu, np. historii (zwykle z tego tytu³u jest wiêcej lekcji przedmiotu w cyklu nauczania, dyrektor przydziela dodatkowe godziny w ramach tzw. godzin dyrektorskich na realizacjê rozszerzonego programu). Model ten nie spe³nia warunków okrelonych przez integracjê miêdzyprzedmiotow¹.
Schemat B ilustruje sytuacjê, kiedy treci edukacji europejskiej realizowane s¹ na
kilku przedmiotach, poszczególne treci, zwi¹zki przyczynowo-skutkowe wystêpuj¹ w okrelonej kolejnoci, jeden z nauczycieli wprowadza je do problematyki, pozostali stopniowo
uzupe³niaj¹ i dok³adaj¹ kolejne cegie³ki w cile zaplanowanym czasie. Nie ma przewidzianych dodatkowych jednostek lekcyjnych w trakcie realizacji etapu edukacyjnego, wszystko
odbywa siê w czasie okrelonym ramowym planem nauczania.
Schemat C przedstawia sytuacjê, kiedy treci cie¿ki realizowane s¹ w obrêbie kilku
przedmiotów, a dodatkowo dyrekcja szko³y stworzy³a warunki do realizacji pewnych wybranych treci, modu³owo lub metod¹ projektu edukacyjnego. Tego typu rozwi¹zania znalaz³y
uznanie w szko³ach, które w swojej misji nawi¹zuj¹ do europejskiego wymiaru w edukacji.
Schemat D ilustruje sytuacjê autonomii poszczególnych przedmiotów (nauczycieli),
treci realizowane s¹ niezale¿nie od pozosta³ych, bez korelacji czasowej, ka¿dy z prowadz¹cych uznaje za wa¿ne co innego, akcentuje problem wa¿ny z jego punktu widzenia.
W zwi¹zku z powy¿szym, w tym modelu nie obserwujemy równie¿ procesów integracji
miêdzyprzedmiotowej.
Reforma programowa mia³a m.in. na celu wprowadzenie ró¿norodnoci w realizacji
podstawy programowej i, jak obserwujemy, wiele szkó³ i wielu nauczycieli skrzêtnie to wykorzysta³o.
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Reforma programowa umo¿liwi³a szko³om i placówkom zastosowanie ró¿norodnych
treci, sposobów i form realizacji edukacji europejskiej, w zale¿noci od warunków rodowiska lokalnego, stopnia przygotowania kadry oraz uwarunkowañ finansowych, którym podlega szko³a. Podyktowane to jest przygotowaniem przysz³ego absolwenta do funkcjonowania w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej, kraju i kontynentu i ma umo¿liwiæ znalezienie w³asnego
miejsca na Ziemi.
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Zbigniew Czachór

Sojusznicy edukacji europejskiej w Polsce
1. Sojusznik nr 1  polskie spo³eczeñstwo
Ludzie bardzo szybko przyzwyczajaj¹ siê do dobrego. To prawda oczywista, która
chyba nikogo nie dziwi. Przyk³ady to potwierdzaj¹ce mo¿na mno¿yæ bez koñca. Narzekamy na zmiany zachodz¹ce w Polsce w zwi¹zku z reformami gospodarczymi i spo³ecznymi,
zapominaj¹c, i¿ jeszcze 15 lat temu nie bardzo wierzono, ¿e w naszym kraju mo¿liwe bêd¹
jakiekolwiek zmiany. Bodaj¿e jeszcze 10 lat temu nikomu nie ni³o siê, ¿e Polska 12 marca
1999 r. stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. A dzi ju¿ przechodzimy nad tym wydarzeniem do porz¹dku dziennego, pow¹tpiewaj¹c nawet czy faktycznie NATO obroni nas w sytuacji zagro¿enia agresj¹. Przecie¿ wszyscy pamiêtaj¹ o wrzeniu
roku pamiêtnego 1939... Tak oto polski entuzjazm zamienia siê szybko w realizm, a potem
w sceptycyzm. Niewa¿ne czy to w sprawach dotycz¹cych kraju czy zagranicy. Pozostañmy
jednak przy zagranicy.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Europa uchyli³a dla nas swe drzwi. Czy te drzwi
zostan¹ otwarte do koñca i na sta³e  zale¿y w du¿ej mierze od nas. Na pocz¹tku tej drogi
sonda¿e opinii publicznej wskazywa³y na ogromne poparcie dla europejskiej orientacji naszego kraju. Rozpoczê³a siê ¿mudna i trudna praca dorównywania do standardów europejskich. Nie wszyscy jednak wytrzymuj¹ to tempo. Przyszed³ wiêc czas na sceptycyzm... Na
zmieniaj¹ce siê poparcie spo³eczne dla integracji europejskiej mia³y wp³yw nie tylko rozdmuchiwane zagro¿enia, ale równie¿:  niskie poparcie spo³eczne dla rz¹du (w koñcu to
rz¹d negocjowa³ warunki naszego cz³onkostwa w UE);  wyd³u¿aj¹cy siê okres polskiej akcesji, ze wzglêdu na fakt, i¿ Unia Europejska d³ugo broni³a siê rêkoma i nogami przed
wskazaniem daty przyjêcia Polski do swego grona. Nie bez znaczenia by³ tu pogl¹d, ¿e je¿eli
Polska tak d³ugo ju¿ radzi sobie sama z w³asnymi problemami, to mo¿e poradzi sobie z nimi
bez udzia³u Unii Europejskiej;  prowadzenie negocjacji, w czasie których dociera³o do
opinii publicznej wiele kontrowersyjnych i trudnych kwestii (np. okresy przejciowe zwi¹zane ze sprzeda¿¹ ziemi, tempo wprowadzania norm europejskich do prawodawstwa polskiego itd.). Polskie spo³eczeñstwo, mimo negatywnych scenariuszy lansowanych przez partie
antyunijne, wykaza³o siê olbrzymi¹ dojrza³oci¹ i w referendum ogólnopolskim w 2003 r.
przes¹dzi³o o akcesji Polski do UE. W tej sytuacji nale¿y wróciæ do argumentów dotycz¹cych
integracji europejskiej, tak istotnych dla polskiego spo³eczeñstwa:
 Po pierwsze, ka¿dy naród musi czerpaæ nauki ze swojej w³asnej przesz³oci. Jakkolwiek nie mo¿na porównywaæ integracji europejskiej z zaborami, to Polacy, mimo ¿e przez
ponad 100 lat nie mieli suwerennego pañstwa zachowali sw¹ to¿samoæ narodow¹, a nawet j¹ umocnili i pog³êbili. Ludzie, którzy obawiaj¹ siê okaleczenia polskoci w warunkach
zintegrowanej Europy ¿ywi¹ s³ab¹ wiarê w nasze wartoci i nasz¹ tradycjê narodow¹. Nie
mo¿na lêkaæ siê, ¿e prawie czterdzieci milionów Polaków we w³asnym suwerennym pañstwie ulegnie wynarodowieniu w nastêpstwie ekonomicznej, prawnej, cywilizacyjnej i kulturalnej integracji Starego Kontynentu.
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 Po drugie, zdajemy sobie wszyscy sprawê, ¿e wspó³czesny kapitalizm nie jest ¿adnym idea³em. Wiele tam z³a, biedy i niesprawiedliwoci. Nie ulega jednak w¹tpliwoci fakt,
i¿ proces integracji europejskiej s³u¿y z za³o¿enia eliminacji tych wszystkich negatywnych
zjawisk. Po raz pierwszy w historii XX wieków w takiej skali bogate kraje pomagaj¹ biedniejszym. Tylko w Unii Europejskiej okaza³y siê mo¿liwe tak wielkie bezzwrotne transfery finansowe, szczególnie w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej (w tym regionalnej).
 Po trzecie, pogl¹d, ¿e zintegrowanie polskiej gospodarki z europejsk¹ mo¿e nas
zniewoliæ i uczyniæ jeszcze biedniejszymi ni¿ jestemy wydaje siê ¿enuj¹cy. Nie ma takiego
kraju, który straci³by na uczestnictwie we wspólnocie kontynentalnej. Nie ulega jednak
w¹tpliwoci, i¿ poszczególne kraje Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej mog³yby podzieliæ siê z nami swymi negatywnymi dowiadczeniami z w³¹czeniem pewnych dzia³ów
swych gospodarek do systemu Rynku Wewnêtrznego Wspólnot. Mamy mo¿liwoci, aby na
bazie tych dowiadczeñ lepiej przygotowaæ siê na obronê przed negatywnymi skutkami
w³¹czenia do UE.
 Po czwarte, mamy równie¿ do czynienia z pogl¹dem, ¿e Polska mo¿e równie¿ bez
Unii Europejskiej wybiæ siê na potêgê. Ci, którzy ten pogl¹d g³osz¹ twierdz¹, ¿e najpierw
Polska powinna by³a wzmocniæ siê (w okresie 1015 lat), a potem ewentualnie przystêpowaæ do Unii lub nie przystêpowaæ do niej wcale. Pogl¹d ten jest na tyle b³êdny, ¿e Unia
Europejska poprzez realizacjê zasady solidarnoci mo¿e pomóc nam w nadrabianiu zacofania cywilizacyjnego poprzez dostêp do wszelkich mo¿liwych standardów i funduszy. Pozostawanie poza Uni¹ powiêksza³oby dziel¹cy nas dystans. Poza tym ju¿ w 1991 r. podpisalimy Uk³ad o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Jego efektem by³a strefa wolnego handlu, która nie zawsze przynosi³a Polsce korzyci. Dlatego te¿ cz³onkostwo w Unii
musia³o nast¹piæ tak szybko, jak to jest tylko mo¿liwe, aby zrekompensowaæ straty, które ju¿
ponielimy.
 Po pi¹te: Wydaje siê, ¿e w Polsce niepostrze¿enie wychodzi z obiegu s³owo euroentuzjazm. Zast¹pione zostaje nowym, które brzmi: eurorealizm. Definicje tych pojêæ s¹
skrajnie ró¿ne i co wa¿niejsze  bardzo subiektywne. Otó¿ euroentuzjasta definiuje siebie
jako jednostkê popieraj¹c¹ integracjê Polski z Uni¹ Europejsk¹ na partnerskich zasadach.
Jest raczej za przyspieszeniem tego procesu, ni¿ za jego opónianiem. Euroentuzjasta okrela
jako eurorealistê osobê, która próbuje wprowadzaæ warunki kategoryczne, konieczne do
spe³nienia przez Uniê Europejsk¹ w procesie cz³onkostwa Polski w UE. Zdaniem euroentuzjasty, eurorealista jest czêsto zwolennikiem specjalnego traktowania we w³¹czaniu polskiej gospodarki do UE. Tak pojmowany eurorealizm sprowadza siê do akceptacji spowalniania integracji po to, aby wymusiæ spe³nienie przez UE postawionych warunków (np.
realizacja idei Nicea albo mieræ). Natomiast eurorealista definiuje siebie jako osobê, która popiera integracjê Polski z UE, ale po zabezpieczeniu z góry okrelonej, szerokiej listy
polskich interesów narodowych. Eurorealista obawia siê s³owa euroentuzjazm i nie chcia³by
byæ z nim kojarzony. Eurorealista uwa¿a euroentuzjastê za zwolennika bezkrytycznego,
a nawet lepego w³¹czania Polski do struktur unijnych. Sprowadza go do funkcji technokratycznych pozbawionych umiejêtnoci obejmowania integracji Polski z Uni¹ w szerszym kontekcie odpowiedzialnoci za losy pañstwa i przysz³ych pokoleñ. Nie mo¿na zapomnieæ
jeszcze o eurosceptykach. Ci z pewnoci¹ nie wierz¹ ani euroentuzjastom, ani eurorealistom...
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2. Sojusznik nr 2  polski system owiaty
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
W Dzienniku Ustaw nr 61 z 19 czerwca 2001 roku ukaza³a siê Podstawa Programowa
Kszta³cenia Ogólnego dla liceów profilowanych, tzw. kanon kszta³cenia ogólnego obowi¹zuj¹cy wszystkich uczniów. Podstawa programowa okrela dla ka¿dego przedmiotu zadania
stoj¹ce przed szko³¹, cele, jakie nale¿y wyznaczyæ nauczycielom i uczniom do zrealizowania
w obrêbie okrelonych treci tak, by ich rezultatem by³y konkretne osi¹gniêcia.
Nowym elementem reformowanej polskiej szko³y jest integracja miêdzyprzedmiotowa, której celem jest ukazanie uczniom wiata w sposób ca³ociowy, kompleksowy, a nie
poprzez fragmentaryczn¹ wiedzê przedmiotow¹. Integracja miêdzyprzedmiotowa mo¿e byæ
realizowana w kilku podstawowych formach. S¹ nimi:  nauczanie zintegrowane;  programy przedmiotowe uwzglêdniaj¹ce zagadnienia poruszane na innych przedmiotach;  programy przedmiotowe rozszerzane fakultatywnie;  programy wychowawcze;  programy
tzw. cie¿ek miêdzyprzedmiotowych. cie¿ki miêdzyprzedmiotowe, czy te¿ edukacyjne we
wspó³czesnym wiecie maj¹ coraz wiêksze znaczenie, a zawieraj¹ treci nie przypisane
w pe³ni do ¿adnego z tradycyjnych przedmiotów. Ich realizacja wymaga wspó³pracy wielu
nauczycieli. Tylko wówczas idea cie¿ki mo¿e byæ zrealizowana, gdy wybrane has³o przedmiotowe bêdzie omawiane przez ró¿nych nauczycieli na ró¿nych przedmiotach nauczania
w myl zasady, ¿e pierwszy przedmiot wprowadza w zagadnienie, a ka¿dy nastêpny poszerza wiedzê odpowiednio do swego zakresu, wykorzystuj¹c jednoczenie wiedzê i umiejêtnoci uczniów nabyte na innych lekcjach. Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla
szkó³ ponadgimnazjalnych przewiduje osiem cie¿ek edukacyjnych:
l Uczestnictwo w kulturze.
l Wychowanie do ¿ycia w rodzinie.
l Edukacja filozoficzna.
l Edukacja prozdrowotna.
l Edukacja ekologiczna.
l Edukacja czytelnicza i medialna.
l Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie.
l Edukacja europejska1.

Szkolnictwo wy¿sze i studia europejskie
Przygotowanie Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej dotyczy przede wszystkim
szkolnictwa wy¿szego i przygotowania studentów i absolwentów do sprostania wymogom
szeroko pojêtego rynku europejskiego. Nie ulega dzi w¹tpliwoci, ¿e system edukacji stoi
przed dwojakiego rodzaju wyzwaniami: po pierwsze, perfekcyjnego przygotowania studenta do opanowania mechanizmów pañstwa prawa i mechanizmów rynkowych oraz po drugie, adaptacji do polskich warunków wzorców europejskich.

1

A. Krawczuk, Edukacja czytelnicza i medialna w szko³ach ponadgimnazjalnych, Orodek Doskonalenia Nauczycieli,
Bia³ystok 2001. Tekst dostêpny na stronie internetowej: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/krawczuk.html.
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Pomys³ uruchamiania studiów europejskich zrodzi³ siê w Europie Zachodniej w latach
piêædziesi¹tych w trakcie powo³ywania Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej). Tworzone i rozrastaj¹ce siê instytucje europejskie gwa³townie potrzebowa³y fachowych
kadr administracyjnych i zarz¹dzaj¹cych. Postêpuj¹cy proces integracji gospodarczej wymaga³
coraz wiêcej specjalistów w dziedzinie ekonomii i prawa europejskiego. Z tego te¿ wzglêdu
w pierwszej kolejnoci tworzone by³y studia podyplomowe. W zdecydowanej wiêkszoci mia³y one dostarczyæ encyklopedycznej wiedzy o Europie. By³y to wiêc studia interdyscyplinarne,
z natury rzeczy powierzchowne. Oprócz omawiania prawa i zagadnieñ gospodarczych, wiele
uwagi powiêcano w ich ramach jêzykom, historii, literaturze i sztuce. Drugi kierunek  zapocz¹tkowany przez utworzone w 1950 r. Kolegium Europejskie (College of Europe) w Brugii 
mia³ charakter zdecydowanie bardziej integracyjny. Podejmowano w ich trakcie zagadnienia
dotycz¹ce prawa, w tym prawa europejskiego oraz administracji i gospodarki, natomiast
problematykê historii najnowszej i zagadnieñ spo³ecznych traktowano wy³¹cznie w sposób
uzupe³niaj¹cy. Studia te przechodzi³y póniej ewolucjê, czêsto staj¹c siê studiami licencjackimi
lub magisterskimi. Jak siê wydaje, zdominowa³y one obecnie arenê studiów europejskich,
choæ wiele uniwersytetów uruchomi³o równie¿ studia o profilu politologicznym.
W Polsce natomiast zainteresowanie studiami europejskimi wynika bezporednio
z procesu zbli¿ania Polski do Unii Europejskiej. Przed absolwentami studiów europejskich
otwieraj¹ siê mo¿liwoci pracy zarówno w kraju, jak i za granic¹, w firmach i przedsiêbiorstwach, a tak¿e w instytucjach publicznych. Najlepsi, znaj¹cy doskonale jêzyki obce, maj¹
szansê na pracê w instytucjach i agendach Unii Europejskiej w kraju i za granic¹ oraz
innych organizacji miêdzynarodowych. Po ukoñczeniu tych studiów istnieje równie¿ szansa
pracy w orodkach informacji europejskiej, firmach konsultingowych z zakresu prawa
i finansów Unii Europejskiej. W grê mog¹ wejæ równie¿ korporacje miêdzynarodowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i wiele innych przedsiêbiorstw, które ju¿ teraz dostrzegaj¹ koniecznoæ dostosowania swoich dzia³añ do standardów europejskich. Polskie firmy,
s¹dy, jak i urzêdy administracji pañstwowej i samorz¹dowej potrzebowaæ bêd¹ specjalistów
i doradców, np. do spraw podatkowych, celnych, konkurencji, subwencji rolniczych, czy te¿
programów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3. Sojusznik nr 3  samorz¹dy i administracja samorz¹dowa
Sprostanie wyzwaniom wynikaj¹cym z procesów rozwojowych zachodz¹cych
w Polsce staje siê podstawowym zadaniem, przed którym stoj¹ w³adze naszego kraju, jak
i rodowiska spo³eczne i zawodowe. Jest to szczególnie wa¿ne w kontekcie zachowania
komplementarnoci rozwoju gospodarczego z polskimi aspiracjami wynikaj¹cymi z przygotowywania naszego kraju do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Przeprowadzona w Polsce w ostatnich latach reforma administracji w zasadniczy sposób zmieni³a ustrój pañstwa. Z dnia na dzieñ stalimy siê wiadkami przejcia od scentralizowanego systemu pañstwa realnego socjalizmu do pañstwa demokratycznego d¹¿¹cego do
pogodzenia unitarnoci z decentralizacj¹. Transformacja pañstwa wi¹za³a siê z decentralizacj¹ kompetencji i rodków. Zdano sobie sprawê, i¿ funkcjê pañstwa nie musi wykonywaæ
tylko i wy³¹cznie administracja centralna. Decentralizacjê oparto na zasadzie pomocniczoci, która oznacza, ¿e pañstwo staje siê organizacj¹ pomocnicz¹ (szczególnie w stosunku do
w³adz samorz¹dowych), akceptuj¹c¹ wielopodmiotowoæ w³adz publicznych.
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Zasada pomocniczoci, tak wa¿na dla reformy ustrojowej w Polsce, uzyska³a prawie
równoczenie (1993 r.) status normy prawa wspólnotowego wprowadzonej Traktatem
o Unii Europejskiej z Maastricht. Pomocniczoæ czy te¿ inaczej subsydiarnoæ w myl Traktatu z Maastricht polega na podziale kompetencji (zadañ) pomiêdzy Wspólnotami Europejskimi i pañstwami cz³onkowskimi oraz ich jednostkami podzia³u administracyjnego, jak np.
landy, regiony, departamenty itp. Zasada ta jest realizowana, gdy cele Unii Europejskiej nie
mog¹ byæ skutecznie osi¹gniête przez pañstwa cz³onkowskie, a Wspólnoty Europejskie,
z uwagi na skalê lub skutki proponowanych dzia³añ, mog¹ zrealizowaæ je lepiej (efektywniej). Wspólnoty Europejskie s¹ w³aciwe do wykonania okrelonych zadañ tylko wtedy, gdy
realizacja danej kompetencji przez pañstwo cz³onkowskie wywiera wp³yw na interesy innych pañstw cz³onkowskich oraz gdy ze wzglêdu na jednoæ prawn¹ i gospodarcz¹ okrelone zadanie nie mo¿e byæ efektywniej wykonane przez pañstwo cz³onkowskie. Z drugiej
strony Unia Europejska musi pozostawiæ krajom cz³onkowskim te sprawy, którym one same
mog¹ podo³aæ. Traktatowy zapis dotycz¹cy subsydiarnoci udowadnia, i¿ Unia Europejska
nie zamierza przekszta³ciæ siê w scentralizowane superpañstwo, dlatego te¿ nie ma obaw, ¿e
UE pragnie zaw³adn¹æ wszystkimi kompetencjami narodowymi swych pañstw cz³onkowskich. Pomocniczoæ zastosowana w Polsce, jak w Unii Europejskiej dotyczy³a tego samego
problemu, tj. próby pogodzenia interesów centrum ( w przypadku Polski rz¹d, a w przypadku Unii Europejskiej instytucje europejskie skupione przede wszystkim w Brukseli) z interesami procesu decentralizacji i dekoncentracji zadañ pañstwa porównywana z subsydiarnoci¹ na szczeblu Unii Europejskiej jest efektem kompromisu klasycznego, wertykalnego
(hierarchicznego) systemu sprawowania w³adzy z nowym systemem maj¹cym charakter
horyzontalny. System horyzontalny sprzyja z natury rzeczy wielopodmiotowoci w³adz publicznych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zaakceptowana przez Polaków zasada wielopodmiotowoci w³adz publicznych jest faktem oczywistym w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Pañstwa te, maj¹c za sob¹ dowiadczenia z zakresu demokracji parlamentarnej, zdecydowa³y siê na proces integracji, tworz¹c nieznany w wiecie system w³adzy publicznej
nowej generacji maj¹cej charakter ponadnarodowy. W tym kontekcie przystêpuj¹c do Unii
Europejskiej musimy zdaæ sobie sprawê, i¿ oprócz polityki pañstwa (realizowanej przez rz¹d
i jego administracjê), polityki w³adz wojewódzkich i polityki w³adz lokalnych (powiaty
i gminy) bêdziemy mieli do czynienia z polityk¹ Unii Europejskiej (kreowanej przez instytucje europejskie).
Najistotniejszym zjawiskiem w procesie zmiany systemowej w Polsce (przeprowadzanej w oparciu o standardy europejskie) jest rozwój regionalny i rozwój ruchu samorz¹dowego rozumiane jako synteza aktywnoci na tym samym terenie ró¿nych podmiotów w³adzy
publicznej, przedsiêbiorstw i obywateli. Wszelkie dzia³ania rozwojowe, aby mog³y przynieæ
efekty, powinny siê uzupe³niaæ. To jest jedyny warunek wzrostu gospodarczego, cywilizacyjnego i kulturowego, a w konsekwencji podnoszenia zamo¿noci, warunków i jakoci ¿ycia.
Do g³ównych uwarunkowañ rozwoju regionalnego zaliczyæ mo¿na: stabilnoæ i bezpieczeñstwo, kapita³, kadry, infrastrukturê techniczn¹ i gospodarcz¹ oraz rodowisko.

4. Sojusznik nr 4  organizacje pozarz¹dowe
Bardzo wa¿nym czynnikiem zwi¹zanym z edukacj¹ europejsk¹ w skali ogólnopolskiej,
jak i wielkopolskiej, jest rozwój organizacji pozarz¹dowych. Organizacje te nie maj¹ jeszcze
jednolitej reprezentacji w odró¿nieniu od zinstytucjonalizowanego Ruchu Europejskiego
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w Unii Europejskiej. Ruch Europejski jest organizacj¹ miêdzynarodow¹, pozarz¹dow¹, której celem g³ównym jest dzia³anie na rzecz integracji europejskiej. Powsta³ on w efekcie
Kongresu Europejskiego w Hadze w 1948 r. Ruch Europejski doprowadzi³ do powstania
Rady Europy i porednio tak¿e trzech Wspólnot Europejskich. W ramach Ruchu funkcjonuj¹ Rady Krajowe (np. Polska Rada Ruchu Europejskiego) oraz organizacje o zasiêgu ogólnoeuropejskim (np. Unia Federalistów Europejskich). Rozwój i masowy charakter zapewni³a
Ruchowi Europejskiemu dzia³alnoæ m.in. Konrada Adenauera, Winstona Churchilla, Alcide de Gasperiego, Waltera Hallsteina, Jeana Monneta, Józefa Retingera, Roberta Schumana, Henri Spaaka i innych znanych osobistoci wiata polityki, nauki i kultury.
Cz³onkiem Ruchu Europejskiego mo¿e zostaæ praktycznie ka¿dy mieszkaniec Europy,
bez wzglêdu na fakt, czy kraj jego pochodzenia i zamieszkania nale¿y do Unii Europejskiej
czy te¿ nie. Wystarczy skontaktowaæ siê z lokaln¹ lub narodow¹ organizacj¹ pozarzadow¹
dzia³aj¹c¹ na rzecz np. popularyzowania wiedzy na temat Europy i integracji europejskiej.
W Polsce od kilku lat rozwija siê wiele organizacji pozarz¹dowych, które stanowi¹ podstawê
dla funkcjonowania Ruchu Europejskiego. Nale¿¹ do nich m.in. fundacje (np. Polska Fundacja im. Roberta Schumana), stowarzyszenia (np. Orodek Badañ i Edukacji Europejskiej
w Poznaniu) czy te¿ kluby europejskie w szko³ach (najwiêcej jest ich w województwie wa³brzyskim i wielkopolskim).
l
l
l
l

W procesie edukacji w skali regionalnej organizacje pozarz¹dowe maj¹ za zadanie:
upowszechnianie i urzeczywistnianie idei integracji europejskiej;
wspieranie dzia³añ na rzecz cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach miêdzynarodowych;
prowadzenie dzia³alnoci naukowej, edukacyjnej oraz kulturalnej o tematyce europejskiej;
wspó³dzia³anie z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi maj¹cymi ten
sam cel dzia³ania.
Dla osi¹gniêcia tych celów organizacje pozarz¹dowe podejmuj¹ dzia³ania:

w sferze informacyjnej:
 poprzez upowszechnianie wiedzy i informacji dotycz¹cych europejskich procesów integracyjnych ze szczególnym uwzglêdnieniem spraw polskich;

w sferze edukacyjnej:
 poprzez kszta³towanie wiadomoci europejskiej Polaków;
 poprzez upowszechnienie wiedzy o tradycjach i kulturze innych krajów;
 poprzez wychowanie w tolerancji i szacunku dla ró¿nych tradycji oraz odmiennoci
kulturowych;

w sferze analitycznej i studialnej:
 poprzez prowadzenie dzia³alnoci badawczej, seminaryjnej i konferencyjnej powiêconej wystêpuj¹cym lub przewidywanym problemom zwi¹zanym z procesami przekszta³cania siê Europy oraz w³¹czeniu Polski i innych krajów naszego regionu do struktur
integracyjnych;
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w sferze integracji miêdzyrodowiskowej: krajowej i miêdzynarodowej
 poprzez inicjowanie i organizowanie ró¿nych form kontaktów, spotkañ i dyskusji wielu reprezentantów rodowisk spo³ecznych i zawodowych zainteresowanych kwestiami
zwi¹zanymi z procesami integracji europejskiej;

w sferze politycznej:
 poprzez wyra¿anie w³asnego stanowiska w kwestiach istotnych dla charakteru i przebiegu integracji europejskiej oraz dla spraw zwi¹zanych z miejscem, rol¹ i interesami
Polski w Europie i w wiecie.

Wnioski
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej wi¹¿e siê nadal z piln¹ potrzeb¹, a wrêcz
koniecznoci¹ wytê¿onej pracy na rzecz integracji i edukacji europejskiej:
l administracji rz¹dowej,
l struktur samorz¹dowych wszystkich szczebli: gminy, powiatu i województwa,
l zwi¹zków zawodowych i organizacji pozarz¹dowych,
l szkó³ i uczelni.
Wszystkie te organizacje, instytucje i struktury uczestniczyæ musz¹ w:
wypracowaniu polskiego modelu koordynowania i finansowania edukacji europejskiej,
l lobbowaniu na rzecz pozyskiwania dla Polski w³aciwego udzia³u w funduszach i programach Unii Europejskiej,
l przygotowaniu uczniów i studentów do ¿ycia i pracy w zjednoczonej Europie,
l realizacji programu informowania spo³eczeñstwa o Unii Europejskiej i cz³onkostwie
Polski w UE.
l
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Danuta Szymañska-Al Samarrai, Beata Przybylska

Metoda projektu edukacyjnego
wykorzystywana w inicjatywach
proeuropejskich
1. Podstawy
Projekt to s³owo, które upowszechni³o siê w edukacji po zmianach w roku
1989. W zwi¹zku z d¹¿eniem do budowy nowej formy relacji spo³ecznych musia³y siê tak¿e zmieniæ metody edukacyjne. Nacisk zosta³ po³o¿ony na metody,
które wspomagaj¹ rozwój wi¹zek umiejêtnoci spo³ecznych, które s¹ wa¿ne
w ¿yciu m³odego cz³owieka oraz umo¿liwi¹ jemu znalezienie w³asnego miejsca
na rynku pracy w przysz³oci.
Termin projekt ma wiele znaczeñ. W literaturze metodycznej wyró¿nia siê:
l projekt badawczy,
l projekt edukacyjny,
l projekt dzia³ania lokalnego.
W ogólnym znaczeniu jest to swoista metoda nauczania, która opiera siê na realizacji
pewnego przedsiêwziêcia. Projekt jest zaplanowanym, umieszczonym w czasie i przestrzeni
dzia³aniem (wi¹zk¹ dzia³añ), które realizujemy w okrelonym celu. S³owem kluczem dla projektu jest ZMIANA. Poprzez realizacjê projektu chcemy rozwi¹zaæ pewien zdefiniowany
problem, osi¹gn¹æ znacz¹cy efekt, przyrost, np. zwiêkszenie zainteresowania tematem,
nabycie okrelonych umiejêtnoci, poznanie wybranego problemu etc. Jest to zmiana
w stosunku do sytuacji wyjcia. Przy okrelaniu ka¿dego projektu powinnimy skupiæ siê na
zdefiniowaniu:
l celu projektu (co chcemy osi¹gn¹æ poprzez realizacjê projektu?),
l dat jego realizacji (jakie s¹ przewidziane terminy zarówno od fazy przygotowañ do
jego ewaluacji, jak i samych dzia³añ  prezentacji projektu?),
l grupy odbiorców, beneficjentów (do kogo bêdzie skierowany projekt?),
l zasobów (czym dysponujemy dla realizacji projektu?  zasoby materialne, logistyczne,
ile osób mo¿e zaanga¿owaæ siê w realizacjê przedsiêwziêcia?),
l sposobów realizacji (jakie dzia³ania, zadania s¹ potrzebne dla osi¹gniêcia celu?),
l efektu/rezultatu (co osi¹gniemy wyra¿one poprzez mierzalne wskaniki?),
l ewaluacji (jak bêdziemy dokonywaæ pomiarów wskaników?).
Metoda projektu umo¿liwia zaplanowanie sposobu realizacji dzia³añ podejmowanych
od jego pocz¹tku, którym jest pomys³ na rozwi¹zania jakiego problemu wczeniej zdefiniowanego, do jego zakoñczenia, czyli podsumowania. Zalety pracy metod¹ projektów to przede
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wszystkim rozwijanie umiejêtnoci opisanych w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego, takich jak:
l praca w grupie (nacisk na wspó³pracê),
l podejmowanie decyzji,
l przejmowanie ról w zespole,
l komunikacja grupowa,
l przekonywanie do w³asnego zdania, stanowiska,
l doprowadzanie spraw do koñca,
l analiza i selekcja informacji,
l autoprezentacja,
l dyskutowanie i poszukiwanie kompromisu,
l wyra¿anie w³asnych opinii i s³uchanie opinii innych osób,
l planowanie w³asnego uczenia siê,
l okrelanie celów, zadañ i sposobów ich realizacji,
l umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów,
l znajomoæ obs³ugi komputera,
l wykorzystanie jêzyków obcych jako narzêdzia do porozumiewania siê,
l refleksyjnego podejcia do w³asnej pracy, dokonywania samooceny oraz oceny pracy
grupy i poszczególnych jej cz³onków.
Nie zapominajmy, ¿e w przypadku projektu dzia³ania lokalnego poziom trudnoci jeszcze bardziej wzronie, poniewa¿ dojd¹ takie elementy, jak:
l planowanie i rozliczanie bud¿etu,
l poszukiwanie sojuszników,
l przewidywanie trudnoci w realizacji projektu i radzenie sobie z nimi.
Niektórzy uwa¿aj¹, i¿ dobrze zaplanowane, szczêliwe ¿ycie to udanie zrealizowany
projekt. Czêsto jednak nie wiemy, i¿ planuj¹c dzia³ania i je urzeczywistniaj¹c, realizujemy
projekt. Dobrze opracowany projekt mo¿e pos³u¿yæ jako punkt wyjcia do opracowania
wniosku o dofinansowanie dzia³añ, które mo¿na przedstawiæ sponsorowi. Jest to istotne
w projektach organizacji miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y.
PROJEKT
Zaplanowane, umieszczone w czasie i przestrzeni dzia³anie podejmowane przez
organizacjê/grupê po to, by wywo³aæ zmianê.
WNIOSEK O dotacjê/grant/dofinansowanie
Opisuje szczegó³owo w sposób uporz¹dkowany zaplanowany projekt
Jeden z etapów zdobywania rodków na realizacjê przedsiêwziêcia

134

EUROPA W £AWCE SZKOLNEJ  Edukacja europejska w polskim systemie szkolnictwa

Ta metoda mobilizuje do dzia³añ aktywnych, wymagaj¹cych zarówno samodzielnoci,
jak i odpowiedzialnoci. Istotne jest kszta³towanie umiejêtnoci pracy w grupie.
Projekt
l Ma wyznaczone cele
l Ma okrelone sposoby realizacji
l Ma ustalone terminy realizacji
l Wykorzystuje pewne zasoby
l Ma okrelonych odbiorców
l Jest realizowany przez grupê osób
l Ma ustalone sposoby mierzenia osi¹galnoci celów

2. Kroki ku realizacji projektu
Jak zrealizowaæ projekt? To czêsto zadawane pytanie. Realizacja projektu to swoista
droga, któr¹ uczeñ musi przebyæ. Jeszcze na etapie planowania warto zadaæ sobie pytanie:
 czy dane zagadnienie mo¿e zainteresowaæ uczniów, uczestników, czy uczniowie maj¹
dostêp do róde³ informacji, czy s¹ ró¿ne interpretacje danego problemu?
W przypadku projektu edukacyjnego istnieje kilka mo¿liwych sposobów okrelenia tematu:
 wyznacza siê w sposób ogólny zagadnienia tworz¹ce ramy projektu, mo¿e to byæ
jaki dzia³ programu, zapis has³a treci z podstawy programowej kszta³cenia ogólnego, np. instytucje Unii Europejskiej lub w przypadku dzia³ania lokalnego zbiórka
pieniêdzy na wyjazd w góry,
 okrela siê pewn¹ liczbê tematów szczegó³owych, które pokrywaj¹ swoim zasiêgiem obszar tematyczny, uczniowie podzieleni na grupy wybieraj¹ jeden sporód
nich, musisz jedynie zadbaæ o to, aby grupy nie realizowa³y tych samych tematów,
 wszystkie zespo³y realizuj¹ ten sam temat, okrelony przez nauczyciela.
W przypadku realizacji projektu edukacyjnego przygotowujesz szczegó³ow¹ instrukcjê
dla uczniów, która mo¿e byæ zapisana w ró¿noraki sposób, ale powinna zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
l temat projektu i jego cele,
l zadania, które maj¹ zrealizowaæ uczniowie, aby osi¹gn¹æ cele,
l terminy prezentacji,
l sposoby prezentacji i czas, w jakim ma byæ ona wykonana,
l róde³, do których maj¹ siêgn¹æ uczniowie,
l kryteriów oceny projektu.
Przyk³adem takiej instrukcji mo¿e byæ wykonanie folderu prezentuj¹cego gminê.
Celem folderu jest zaprezentowanie powi¹zañ europejskich gminy. Przedsiêwziêcie
realizowane bêdzie w grupach. Ka¿dy zespó³ wybierze sobie jeden z poni¿szych rozdzia³ów
do opracowania:
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l
l
l
l
l
l
l
l

po³o¿enie gminy (na tle województwa, regionu, kraju, Europy),
rodowisko naturalne,
historia gminy,
atrakcje turystyczne,
w³adze gminy,
gospodarka gminy,
edukacja, kultura, sport i ochrona zdrowia,
organizacje spo³eczne  stowarzyszenia, fundacje dzia³aj¹ce na terenie gminy.

Ka¿dy z rozdzia³ów powinien mieæ tytu³, zawieraæ 23 strony tekstu pisanego czcionk¹ 12. Ka¿dy zespó³ wykorzysta co najmniej 3 ród³a informacji podane poni¿ej: artyku³y
z prasy lokalnej i regionalnej z trzech ostatnich lat, zdjêcia, ilustracje, ryciny, diagramy,
plany, mapy, biuletyny informacyjne wydawane przez gminê, szko³y i instytucje maj¹ce
siedzibê na jej terenie. Jeden z zespo³ów wykona projekt ok³adki z u¿yciem technik komputerowych. Termin realizacji  miesi¹c licz¹c od dnia dzisiejszego ( ka¿dy z zespo³ów wykona
dla siebie harmonogram prac ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej oraz terminu realizacji
zadania).
Terminy konsultacji  roda w godzinach 13.0015.00. Prezentacja poszczególnych
czêci folderu odbêdzie siê z udzia³em osób zaproszonych. Ocena prac zespo³ów uwzglêdniaæ bêdzie nastêpuj¹ce elementy: estetykê wykonania, wykonanie zaleceñ zawartych
w instrukcji, systematycznoæ prac zespo³u, oryginalnoæ i niepowtarzalnoæ pomys³u na
zawartoæ rozdzia³u.
l

l

l
l
l
l
l

Natomiast typowa struktura wniosku o dotacjê bêdzie zawiera³a:
Streszczenie (obejmuj¹ce prezentacjê tego, kim jestemy, co chcemy i zamierzamy
zrobiæ i jakiego wsparcia oczekujemy od grantodawcy, sponsora  nie wiêcej ni¿ 56
zdañ),
Informacjê o organizacji (w tym nazwê, jej status prawny, adres, numer konta
bankowego ewentualnie subkonta, krótk¹ historiê organizacji w zakresie tematyki projektu po to, aby wykazaæ jej dowiadczenie, imiê i nazwisko osoby kieruj¹cej projektem, 23 osób kluczowych oraz ich umiejêtnoci, sprawnoci i wiedza w tym zakresie),
Wprowadzenie (problemy, które zamierzamy rozwi¹zaæ, ich konteksty spo³eczne
i t³o),
Cele (najlepiej, aby by³y formu³owane w sposób rzetelny, trafny, jednoznaczny, mierzalny),
Krótki opis dzia³añ (w którym ujmiesz kolejne etapy realizacji przedsiêwziêcia),
Ocenê projektu (gdzie dasz odpowied: za pomoc¹ jakich narzêdzi i metod stwierdzisz, ¿e odnios³e, odnielicie sukces w projekcie),
Bud¿et (w którym zawrzesz informacje na temat rodzaju wk³adu, przyjêtej miary,
ceny jednostkowej, iloci, rodków, jakie planujesz otrzymaæ z dotacji, wk³adu w³asnego oraz ³¹cznej wartoci projektu).

W projekcie dzia³ania lokalnego dobrze rozpocz¹æ od zdiagnozowania problemu, zastanowienia siê nad mo¿liwymi przyczynami, które wp³ywaj¹ na sytuacjê dzisiejsz¹, któr¹
chcemy zmieniæ. Zmiana, któr¹ chcemy osi¹gn¹æ opieraæ siê bêdzie na analizie wykonanej
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podczas tego pierwszego etapu. Dalej przejdziemy do okrelania celów. Dobrze sformu³owane cele powinny zak³adaæ i okrelaæ kierunek tej zmiany. Dalej przejæ nale¿y do sformu³owania zadañ okrelaj¹cych sposób realizacji celu. Dla ka¿dego celu okreliæ mo¿na listê
zadañ. Niektóre zadania mog¹ byæ wspólne dla kilku celów. Wybieraj¹c zadania zwróæcie
uwagê na ich atrakcyjnoæ i realnoæ realizacji. Okrelcie tak¿e, jaki efekt mo¿ecie osi¹gn¹æ.
Skupcie siê na tym, co mo¿na mierzalnie okreliæ. Warto te¿ powiêciæ trochê czasu na
analizê mo¿liwych sprzymierzeñców przy realizacji projektu. Przydatna mo¿e okazaæ siê
tak¿e prognoza rozwoju wydarzeñ. Dalej przechodzimy od planowania do jego realizacji.
Pierwszy istotny etap realizacji to tworzenie grupy realizuj¹cej projekt i tutaj musisz przewidzieæ nastêpuj¹ce elementy:
l podzia³ na grupy,
l sk³ad grypy (pamiêtaj, aby nie tworzyæ grup z samych gwiazd socjometrycznych),
l liczebnoæ zespo³u (nie wiêcej ni¿ 45 osób),
l role w grupie,
l normy grupowe, jakie maj¹ byæ stosowane,
l klimat pracy grupowej.
Jak wy³ania siê projekt?
 od problemu do projektu 
l Artykulacja problemu
(w³aciwe sformu³owanie przyczyn stanu wyjciowego)
l Sformu³owanie celów
l Sformu³owanie zadañ
l Sformu³owanie efektów
l Analiza sprzymierzeñców i potencjalnych barier

(osoby, instytucje, ich motywy, interesy)
l Warianty rozwoju wydarzeñ

l Tworzenie grupy zarz¹dzaj¹cej projektem

Od marzenia do projektu
l Odblokowanie marzeñ
l Artykulacja marzeñ w kontaktach zawodowych
l Sformu³owanie wizji (operacjonalizacja marzenia)
l Przekszta³cenie pomys³u w koncepcjê (szczegó³owy opis przebiegu zamierzonych dzia³añ

oraz przyporz¹dkowanie rodków)
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Schemat poszczególnych faz programowania
l Od kontaktów do problemu
l Od problemu do idei
l Od idei do koncepcji
l Od koncepcji do realizacji
l Od realizacji do efektów
l Od efektów do wdra¿ania

Podsumujmy nasze kroki ku realizacji projektu.
Krok 1
Wybór tematu, obszaru zainteresowañ
Krok 2
Podzia³ na grupy, przypisanie zadañ poszczególnym osobom
sposób podzia³u grup
sk³ad grup i ich liczebnoæ
role w grupie
standardy zachowañ w grupie, miêdzy innymi przy rozwi¹zywaniu konfliktów
Krok 3
Zbieranie informacji
u¿ycie noników elektronicznych
Internet
Krok 4
Opracowanie informacji
Krok 5
Prezentacja projektu
 formy prezentacji
Krok 6
Ocena projektu

Jeszcze kilka s³ów o niezbêdnym elemencie, czyli sprawozdaniu.

Sprawozdanie po realizacji projektu powinno zawieraæ:
 Informacje ogólne na temat projektu,
 Cele projektu i demonstracjê w jaki sposób prowadzone dzia³ania by³y ukierunkowane
na osi¹gniêcie tych celów,
 Opis dzia³añ i osi¹gniêtych wyników,
 Ogóln¹ ocenê procesu realizacji (postêp prac, zgodnoæ z harmonogramem itp.).
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Wnioski i zalecenia
Na koniec lista najczêciej pope³nianych b³êdów.
Czêsto zadajemy sobie pytanie, dlaczego co, co planowalimy nie wysz³o tak, jak
zamierzalimy?
1. W przypadku projektów edukacyjnych realizowanych bez uwzglêdnienia bud¿etu
czêsto b³¹d powsta³ ju¿ ¿ na etapie planowania, a mianowicie wtedy, gdy tworzy³e instrukcjê do projektu dla swoich uczniów  zapisy, które powsta³y s¹ ma³o szczegó³owe i nieprecyzyjne. Uczniowie nie wiedz¹, co jest celem projektu, istotne ustalenia pojawiaj¹ siê
w trakcie trwania przedsiêwziêcia, nie wszyscy je s³ysz¹, poniewa¿ nie zadba³e o pisemny
zapis instrukcji.
2. Czêst¹ przeszkod¹ jest to, ¿e z ró¿nych powodów nie zapraszasz do wspó³pracy
swoich kolegów, kole¿anek (np. nauczyciela historii, geografii, którzy mogliby pokierowaæ
dzia³aniami uczniów w tym zakresie).
3. Nie poda³e kryteriów oceny projektu. Uczniowie nie wiedz¹, za co bêd¹ oceniani
i wed³ug jakich zasad lub co siê równie¿ zdarza, wprowadzasz nowe kryterium w trakcie
realizacji projektu (nie zmienia siê konia w trakcie przeprawy).
4. Zasady i sposoby prezentacji nie zosta³y przez ciebie uszczegó³owione w instrukcji, to
równie¿ mo¿e budziæ w¹tpliwoci co do obiektywizmu oceniania poszczególnych zespo³ów.
W przypadku projektów dzia³ania lokalnego finansowanych przez ró¿norodne instytucje bardzo czêsto nie wiesz, z jakiego powodu twoja propozycja i zespo³u projektowego nie
uzyska³a akceptacji zespo³u oceniaj¹cego przedsiêwziêcie.
l

l

l
l

l
l
l
l

Najczêciej powtarzaj¹ce siê uchybienia dotycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:
odstêpowanie od instrukcji i procedur okrelonych przez grantodawcê, m.in. przedstawienie informacji na nieaktualnych formularzach lub przekraczanie liczby stron,
wierszy, s³ów w trakcie sporz¹dzania opisu,
pomijanie celów i zakresu przedmiotowego programu, komponentu, na który jest
sk³adany wniosek, nieadekwatnoæ zg³oszonej propozycji projektu do tego, na co rodki
przeznacza grantodawca,
brak wewnêtrznej spójnoci we wniosku, m.in. rozje¿d¿aj¹ siê cele, dzia³ania i zadania
i poszczególne pozycje w bud¿ecie,
zamierzone cele s¹ ma³o konkretne i nie wiadomo, kiedy nale¿y uznaæ, ¿e zosta³y
osi¹gniête, np. kszta³towanie postaw tolerancji na odmienne kultury i zachowania,
uwiadamianie koniecznoci ochrony przyrody,
przegadanie streszczenia projektu, nadmierne stosowanie przymiotników i ozdobników jêzykowych, co powoduje zwiêkszenie mglistoci ca³ego przedsiêwziêcia,
w harmonogramie przekroczono czas trwania projektu,
brak precyzyjnego okrelenia jednostek u¿ywanych w kalkulacji kosztów,
niewystarczaj¹co jasny podzia³ samych kosztów, np. na koszty osobowe, koszty nieosobowe, koszty administracyjne, podró¿e, delegacje, zakwaterowanie i wy¿ywienie,
inne,
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l

l
l
l
l

l

jasne okrelenie ka¿dej pozycji w kosztach (jej zwi¹zek z etapem, poszczególnym dzia³aniem, zadaniem w projekcie, np. celem projektu dzia³ania lokalnego jest stworzenie
folderu gminy i jej powi¹zañ z Europ¹, zasadne wiêc bêdzie umieszczenie w kosztach
nieosobowych zakupu aparatu cyfrowego, je¿eli na to pozwala grantodawca, z jednoczesnym sprawdzeniem czy wartoæ planowanego zakupu nie przekroczy przewidzianych przedzia³ów w ca³oci projektu),
w³¹czenie do bud¿etu kosztów, które nie mog¹ byæ finansowane w ramach programu,
b³êdy rachunkowe,
za ma³y wymagany wk³ad w³asny lub nawet jego brak,
brak za³¹czników wymaganych dla uwiarygodnienia siê beneficjenta, m.in. statutu,
wyci¹gu z rejestru, brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewn¹trz,
a tylko czasami  brak przys³owiowego szczêcia.
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Danuta Szymañska-Al Samarrai

M³odzie¿owe Inicjatywy Proeuropejskie
w mojej szkole a cz³onkostwo Polski w UE 
warsztatowo
Cele:
 zaplanowanie i przeprowadzenie wybranych inicjatyw proeuropejskich w szkole  adekwatnie do mo¿liwoci i warunków placówki,
 rozwijanie umiejêtnoci pracy grupowej (wspó³pracy, negocjacji, dochodzenia do kompromisu, przekonywanie do w³asnego zdania, planowanie, doprowadzanie spraw do
koñca).
Metody pracy i formy pracy:
 praca z materia³em ród³owym,
 burza mózgów
 metoda projektu,
 ranking,
 praca w grupach zadaniowych.
Kluczowe terminy:
 aktywnoci europejskie,
 programy europejskie,
 debata oksfordzka.
Materia³y pomocnicze:
1. Opis procedury debaty oksfordzkiej,
2. Opis programów edukacyjnych finansowanych ze rodków Unii Europejskiej,
3. Dotacje Ministra Kultury
Dzia³anie szkolnych klubów europejskich opiera siê w wiêkszoci na spo³ecznym zaanga¿owaniu m³odzie¿y i nauczycieli.
W zale¿noci od sprawnoci organizacyjnej, liczby osób, które zaanga¿uj¹ siê w przedsiêwziêcie, posiadanych rodków finansowych oraz wiedzy i umiejêtnoci osób kieruj¹cych
projektem, szko³a (szkolny klub europejski czy te¿ klasa) mo¿e podj¹æ jedn¹ z wybranych
aktywnoci europejskich.
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Polecenie nr 1
Sporód listy podanej poni¿ej inicjatyw wybierz wraz z uczniami tê, któr¹ jestecie
w stanie zrealizowaæ dysponuj¹c okrelonymi zasobami materialnymi i niematerialnymi
w szkole. We pod uwagê nastêpuj¹ce inicjatywy:
 szkolna gazetka (europejska),
 debata oksfordzka o tematyce europejskiej (za³¹cznik nr 1  Opis procedur debaty),
 dzieñ europejski,
 klub europejski,
 miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y (za³¹cznik nr 2  Opis programów finansowanych ze rodków Unii Europejskiej),
 festyn rodowiskowy (za³¹cznik nr 3  Dotacje Ministra Kultury).
Polecenie nr 2
Przeprowad dyskusjê i ustalcie, kto bêdzie adresatem tego dzia³ania?
Polecenie nr 3
Wykorzystuj¹c metodê burzy mózgów odpowiedz na pytanie  dlaczego chcecie siê
tym zaj¹æ?
Przeprowad selekcjê powsta³ych zapisów stosuj¹c ranking grupowy. Sformu³uj z grup¹ cele szczegó³owe i ogólne.
Uwaga! W przypadku wyboru inicjatywy zwi¹zanej z przygotowaniem debaty oksfordzkiej
(za³¹cznik nr 1) lub miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y (za³¹cznik nr 2) wykorzystajcie
teksty ród³owe za³¹czone do scenariusza.
Polecenie nr 4
Po okreleniu celów (i zapoznaniu siê z za³¹czonymi materia³ami ród³owymi) wyznacz
wraz z uczniami zadania, osoby i zespo³y odpowiedzialne za realizacjê oraz wska¿ ostateczne terminy wykonania poszczególnych zadañ w ramach projektu wed³ug poni¿szego wzoru.
Nazwa zadania

Lp.

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1

......

......

......

2

.......

.......

.......

...

......

......

......

Polecenie nr 5
Oszacuj wraz z uczniami potrzebne rodki finansowe na realizacjê wybranej aktywnoci europejskiej wykorzystuj¹c tabelê poni¿ej.
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ród³a
finansowania

Rodzaj wk³adu

Miara (np.
godzina,
Cena
Iloæ
sztuka,
jednostkowa
opakowanie)

Planowane ród³a rodków
rodki do
pozyskania

Wk³ad
w³asny

£¹czny
koszt

Polecenie nr 6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zastanów siê z uczniami, jaki bêdzie sposób obiegu i upowszechniania informacji:
o podjêtej inicjatywie proeuropejskiej,
monitorowania przedsiêwziêcia,
prezentacji,
jakie bêd¹ kryteria sukcesu waszego projektu (kiedy uznacie, ¿e przedsiêwziêcie zosta³o zrealizowane i spe³ni³o swój cel),
jak sprawdzicie, ¿e osi¹gnêlicie zamierzone cele,
sposób promocji efektów.
Materia³ ród³owy nr 1

Polecenie:
Sformu³uj tezê debaty, podaj j¹ uczestnikom, okrel czas na przygotowanie debaty, podziel zespó³ na grupê tak i grupê nie oraz wyodrêbnij zespó³
sêdziowski.
Zadania grup
1. Zadania grupy tak
 zadanie podstawowe  obrona tezy debaty,
 wybór lidera  lider informuje grupê o zasadach debaty i zadaniach grupy,
 grupa zapoznaje siê z materia³ami pomocniczymi (artyku³y z prasy codziennej i czasopism popieraj¹ce tezê),
 grupa spisuje argumenty broni¹ce tezê,
 grupa spisuje przewidywane kontrargumenty grupy nie,
 grupa wybiera sporód siebie (lub losuje) protokolanta,
 grupa dzieli miêdzy piêciu mówców poszczególne argumenty  na podstawie tego
podzia³u ka¿dy z mówców przygotowuje swoj¹ wypowied,
 lider i protokolant na podstawie spisanych argumentów i kontrargumentów przygotowuj¹ wypowied lidera,
 grupa bierze udzia³ w debacie trzymaj¹c siê jej zasad.
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2. Zadania grupy nie
 zadanie podstawowe  obalenie tezy debaty,
 wybór lidera,
 lider informuje grupê o zasadach debaty i zadaniach grupy,
 grupa zapoznaje siê z materia³ami pomocniczymi (artyku³y z prasy codziennej i czasopism neguj¹ce tezê),
 grupa spisuje przewidywane kontrargumenty grupy tak,
 grupa wybiera sporód siebie (lub losuje) protokolanta,
 grupa dzieli miêdzy piêciu mówców poszczególne argumenty  na podstawie tego
podzia³u ka¿dy z mówców przygotowuje swoj¹ wypowied,
 lider i protokolant na podstawie spisanych argumentów i kontrargumentów przygotowuj¹ wypowied lidera,
 grupa bierze udzia³ w debacie trzymaj¹c siê jej zasad.
3. Zadania zespo³u sêdziowskiego
 zadanie podstawowe  oceniæ grupy,
 grupa zapoznaje siê z materia³ami ród³owymi (w tym czasopisma, prasa codzienna
prezentuj¹ca stanowiska na tak i na nie),
 grupa wypisuje przewidywane argumenty obu stron,
 grupa przygotowuje w³asn¹ skalê ocen w poszczególnych kryteriach podanych na
arkuszach ocen,
 sêdziowie w trakcie debaty oceniaj¹ wypowiedzi liderów (5-minutowe) oraz argumenty
obu stron (3-minutowe), nie oceniaj¹ odpowiedzi na argumenty ani ich obrony,
 w trakcie debaty ka¿dy z sêdziów ocenia indywidualnie wed³ug przygotowanej skali
ocen; sêdziowie nie mog¹ siê konsultowaæ,
 po zakoñczeniu debaty sêdziowie maj¹ 10 minut na ustalenie werdyktu po porównaniu ocen,
 sêdziowie wybieraj¹ przewodnicz¹cego, który informuje o wyniku debaty.

TABELA OCEN
Cz³onkowie zespo³u
lider TAK
TAK 1
TAK 2
TAK 3
TAK 4
TAK 5
lider TAK
lider NIE
NIE 1
NIE 2
NIE 3
NIE 4
NIE 5
lider NIE

Konstrukcja

Prezentacja

Treæ
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Materia³ ród³owy nr 2

I. Socrates II (20002006)  druga faza programu
W programie bior¹ udzia³ pañstwa cz³onkowskie UE i Islandia, Lichtenstein, Norwegia
oraz Bu³garia, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Wêgry, a tak¿e Cypr, Malta i Turcja.
Jest to program dzia³añ wspólnotowych na rzecz rozwoju wysokiej jakoci edukacji
i szkoleñ oraz stworzenia otwartego europejskiego obszaru wspó³pracy owiaty.
Cele programu
Celem programu Socrates jest promowanie europejskiego wymiaru kszta³cenia na wszystkich poziomach (od przedszkola po uniwersytet) oraz koncepcji uczenia siê przez ca³e ¿ycie
 w aspekcie kreowania europejskiej to¿samoci i poczucia jednoci wród mieszkañców zjednoczonej Europy. Socrates obejmuje nastêpuj¹ce komponenty i odbiorców programu:
KOMPONENTY I ODBIORCY PROGRAMU SOCRATES
Komponent
COMENIUS

Problematyka i odbiorcy programu
WIELOSTRONNA WSPÓ£PRACA SZKÓ£
 szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y rednie
 uczniowie 419 lat
 nauczyciele wszystkich specjalnoci

ERASMUS

SZKOLNICTWO WY¯SZE
 szko³y wy¿sze
 wyk³adowcy
 studenci

MINERVA

KSZTA£CENIE OTWARTE I NA ODLEG£OÆ
 instytucje wyspecjalizowane w edukacyjnym wdra¿aniu multimediów

LINGUA

NAUCZANIE JÊZYKÓW OBCYCH
 nauczyciele jêzyków obcych
 konstruktorzy programów
 ewaluatorzy
 autorzy materia³ów metodycznych

GRUNTVIG

KSZTA£CENIE DOROS£YCH
 szko³y, orodki i centra kszta³cenia doros³ych

OBSERVATION
+ INNOVATION

OBSERWACJE, BADANIA, INNOWACJE
 eksperci ds. ewaluacji jakoci
 inicjatorzy innowacji

JOINT ACTIONS

 instytucje edukacyjne zaanga¿owane w realizacjê programów
SOCRATES
LEONARDO
M£ODZIE¯ 2000

COMPLEMENTARY
MEASURES

 dzia³ania uzupe³niaj¹ce pod has³em:
EUROPA W SZKOLE
 konferencje
 seminaria
 publikacje
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Kontakt
Krajowe Biuro Programu SOCRATES w Polsce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Socrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
e-mail: socrates@socrates.org.pl
tel.: 655 34 47, 629 25 75
fax: 655 37 10
http://www.socrates.org.pl

2. M³odzie¿ (Youth)
M³odzie¿ (20002006)  druga faza programu
Program przewidziany jest dla 10 krajów Europy rodkowej i Wschodniej (Bu³garia,
Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Wêgry); Cypru, Malty
i Turcji.
Jest to program dzia³añ wspólnotowych, dotycz¹cy polityki wspó³pracy zwi¹zanej
z m³odzie¿¹, ³¹cznie z wymian¹ m³odzie¿y w ramach samej wspólnoty i z pañstwami trzecimi.
Sektor: M³odzie¿
Zarz¹dzany przez: DG ds. Owiaty i Kultury
Bud¿et programu:
350 mln euro (20002004)
Cele programu:
1. Pomaganie m³odym ludziom w zdobywaniu wiedzy, umiejêtnoci i kompetencji oraz
uznawanie wartoci tych dowiadczeñ.
2. U³atwianie integracji spo³ecznej m³odych ludzi oraz rozbudzanie w nich ducha inicjatywy.
3. Rozszerzanie kontaktów bezporednich i wspó³pracy m³odzie¿y z ró¿nych krajów,
w szczególnoci m³odych ludzi ¿yj¹cych w trudnych warunkach i m³odzie¿y niepe³nosprawnej, przy równoczesnym likwidowaniu wszelkich form dyskryminacji i promowaniu równoci na wszystkich szczeblach spo³ecznych.
4. Umo¿liwianie m³odym ludziom swobodnego wyra¿ania swej solidarnoci w Europie
i wiecie oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobi¹.
5. Zapewnienie m³odym ludziom warunków do odgrywania aktywnej roli w budowaniu
Europy.
6. Wprowadzanie do projektów elementu europejskoci, co bêdzie mia³o pozytywny wp³yw
na dzia³alnoæ m³odzie¿ow¹ na szczeblu lokalnym.
7. Dzia³anie na rzecz lepszego poznania ró¿norodnoci naszej wspólnej kultury europejskiej i naszego wspólnego dziedzictwa.
8. Utrzymanie i doskonalenie mechanizmów zapewniaj¹cych wysoki poziom kszta³cenia
nieformalnego w ramach Programu M£ODZIE¯.
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Akcja 1: M³odzie¿ dla Europy  Wymiana M³odzie¿y
Wymiany mo¿na organizowaæ miêdzy krajami w pe³ni uczestnicz¹cymi w Programie
oraz z niektórymi innymi krajami. W wymianach mog¹ braæ udzia³ grupy m³odzie¿y z dwóch
lub wiêkszej liczby krajów. Maj¹ one cel i wartoæ dydaktyczn¹, zawieraj¹ elementy kszta³cenia nieformalnego, w ramach którego grupy badaj¹ wspólne tematy i poznaj¹ wzajemnie
swoje kultury.
Akcja 2: Wolontariat Europejski
W ramach tej akcji m³odzi ludzie mog¹ spêdziæ za granic¹ okres do 12 miesiêcy
w charakterze wolontariuszy europejskich, którzy pomagaj¹ w realizacji projektów lokalnych
dotycz¹cych szerokiego wachlarza zagadnieñ, np. zagadnieñ spo³ecznych, ekologicznych
i rodowiskowych, sztuki i kultury, rozwoju nowych technologii, czasu wolnego i sportu.
Akcja 3: Inicjatywy M³odzie¿owe
W ramach tej akcji m³odzi ludzie mog¹ otrzymaæ wsparcie w realizacji projektu na
szczeblu lokalnym, który pozwoli im poznaæ wspólne zagadnienia i problemy z zakresu
aktualnej tematyki m³odzie¿owej w Europie. Takie projekty maj¹ stworzyæ im mo¿liwoæ
rozwijania i wyra¿ania swej kreatywnoci i inicjatywy. Ta akcja stworzy równie¿ wolontariuszom europejskim konkretne mo¿liwoci wykorzystywania dowiadczenia i umiejêtnoci
zdobytych w trakcie pracy ochotniczej.
Akcja 4: Wspólne Dzia³ania
Ta akcja ³¹czy programy dotycz¹ce edukacji (SOCRATES) i kszta³cenia/szkolenia zawodowego (LEONARDO DA VINCI) oraz M£ODZIE¯. W ramach akcji przyznawane bêdzie wsparcie inicjatywom, w których wykorzystuje siê komplementarny charakter tych
trzech programów, i w których uczestnicz¹ organizacje zajmuj¹ce siê edukacj¹,
kszta³ceniem/szkoleniem zawodowym i m³odzie¿¹. Ponadto wspierana bêdzie wspó³praca
u³atwiaj¹ca przechodzenie od kszta³cenia formalnego do kszta³cenia nieformalnego.
Akcja 5: Dzia³ania Wspieraj¹ce
Maj¹ one na celu wzmocnienie i rozszerzenie korzyci, kontynuowanie i rozwijanie innowacyjnych dzia³añ na szczeblu Wspólnoty, a tak¿e podniesienie jakoci dzia³añ, w szczególnoci poprzez wymianê prowadzonych praktyk i szkoleñ organizatorów w zakresie tych zagadnieñ, które posiadaj¹ wymiar europejski. Stanowi¹ one równie¿ najlepszy instrument wspierania wspó³pracy, która przyczynia siê do osi¹gniêcia ogólnych celów Programu.
Wspó³praca z krajami trzecimi w ramach Programu M£ODZIE¯ obejmuje projekty
w ramach akcji M³odzie¿ dla Europy (Akcja 1), Wolontariatu Europejskiego (Akcja 2) i Dzia³añ Wspieraj¹cych, które wspieraj¹ te akcje (Akcja 5). Kraje trzecie nie mog¹ uczestniczyæ
w Inicjatywach M³odzie¿owych (Akcja 3) i Wspólnych Dzia³aniach (Akcja 4).
W wymianie m³odzie¿owej z krajami trzecimi musz¹ uczestniczyæ co najmniej dwa
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej (lub jedno pañstwo cz³onkowskie UE oraz Islandia,
Lichtenstein lub Norwegia) oraz co najmniej dwa kraje trzecie.
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Kontakt
Krajowa Agencja Programu M³odzie¿
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43, IV p.
tel.: 0-22 622 37 06; 628 60 14
fax: 0-22 622 37 08; 628 60 17
e-mail: youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl
European Commission
Directorate  General Education and Culture
B 7 3/26

3. SZKOLENIE ZAWODOWE (VOCATIONAL TRAINING)
Leonardo da Vinci (20002006)  druga faza programu
Program przewidziany jest dla krajów cz³onkowskich UE oraz 10 krajów Europy rodkowej i Wschodniej (Bu³garia, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Polska, Rumunia, S³owacja,
S³owenia, Wêgry); Cypru, Malty i Turcji. Ponadto prawo udzia³u w programie maj¹ Islandia,
Lichtenstein i Norwegia (pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA), nale¿¹ce do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Cele:
W obecnej edycji program koncentruje siê przede wszystkim na osi¹ganiu trzech celów:
 doskonaleniu systemów wstêpnego kszta³cenia i szkolenia zawodowego na ka¿dym
poziomie, umo¿liwiaj¹cego dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami
rynku pracy,
 poprawie jakoci dostêpnoci ustawicznego kszta³cenia i szkolenia zawodowego umo¿liwiaj¹cego zdobywanie umiejêtnoci oraz kwalifikacji przez ca³e ¿ycie,
 promowaniu i poszerzaniu zakresu innowacji w procesie kszta³cenia zawodowego oraz
rozwoju konkurencyjnoci i kszta³towaniu przedsiêbiorczoci.
Priorytety:
W konkursie na lata 20032004 Komisja Europejska podkrela znaczenie wszystkich
uwarunkowañ uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Szczególn¹ uwagê koncentruje na dzia³aniach
sprzyjaj¹cych uczeniu siê zarówno w formach zorganizowanych, jak i samokszta³ceniu: na
doskonaleniu rozwi¹zañ s³u¿¹cych uznawaniu wiedzy i umiejêtnoci nabywanych zarówno
w systemach formalnych kszta³cenia i szkolenia zawodowego, ale i poza nimi. Znajduje to
wyraz w przyjêtych na najbli¿sze lata priorytetach. W nowym konkursie projekty powinny
koncentrowaæ siê na realizacji nastêpuj¹cych priorytetów:
Nadanie wartoci uczeniu siê
Opracowanie ca³ociowego, zintegrowanego podejcia pozwalaj¹cego na ocenê kwalifikacji i kompetencji bez wzglêdu na to, gdzie zosta³y zdobyte. W tym aspekcie istotne s¹
takie zagadnienia, jak:
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1. Identyfikacja, ewaluacja oraz uznawanie rezultatów kszta³cenia formalnego i indywidualnego. Podkrela siê wagê uznawania kompetencji i umiejêtnoci nabytych poza formalnym systemem kszta³cenia  w miejscu pracy, w czasie wolnym, czy w gronie
rodzinnym.
2. Transfer i wzajemne uznawanie certyfikatów i dyplomów przyznanych w formalnym
trybie kszta³cenia. Za podstawowe warunki osi¹gniêcia postêpów w tej dziedzinie uznaje
siê przejrzystoæ i spójnoæ rozwi¹zañ narodowych.
Nowe formy uczenia siê i nauczania oraz podstawowe umiejêtnoci w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Wdra¿anie strategii uczenia siê przez ca³e ¿ycie
wymaga rozpoznania potrzeb ucz¹cych siê oraz stworzenia kultury uczenia siê. Nowe metody
nauczania w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego w wiêkszym stopniu maj¹ koncentrowaæ siê na opracowywaniu metod samokszta³cenia uwzglêdniaj¹cych konkretne potrzeby
ucz¹cych siê, przede wszystkim pozostaj¹cych poza formalnym systemem kszta³cenia. Nale¿y
dostosowaæ formy kszta³cenia do ró¿nych warunków (w systemie formalnym i poza nim).
Polityka dotycz¹ca uczenia siê przez ca³e ¿ycie powinna stawiaæ sobie za zadanie doskonalenie
podstawowych umiejêtnoci w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego, by umo¿liwiæ
samorealizacjê oraz pe³ne uczestnictwo w ¿yciu obywatelskim, spo³ecznym i zawodowym.
Typy projektów

Wymiany i sta¿e
Projekty wymian i sta¿y wspieraj¹ miêdzynarodow¹ mobilnoæ osób bior¹cych udzia³
w szkoleniu zawodowym. Koncentruj¹ siê przede wszystkim na organizowaniu szkoleñ s³u¿¹cych doskonaleniu zawodowemu. G³ównym z³o¿eniem projektów tego typu jest po³¹czenie
teorii z praktyk¹, a co za tym idzie wzmocnienie wiêzi miêdzy wiatem edukacji i pracy. Mo¿na
uzyskaæ dofinansowanie sta¿y dla uczniów szkó³ zawodowych (sta¿e od 3 tygodni do 9 miesiêcy), studentów (sta¿e od 3 miesiêcy do 12 miesiêcy), m³odych pracowników i absolwentów
(sta¿e od 2 miesiêcy do 12 miesiêcy) oraz dofinansowanie wymiany dowiadczeñ dla nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników dzia³ów kadr, organizatorów szkoleñ
oraz nauczycieli i lektorów jêzyków obcych (czas trwania od 1 do 6 tygodni).

Projekty pilota¿owe
Celem projektów pilota¿owych jest podniesienie jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego. Promowane jest g³ównie tworzenie produktów. Program obejmuje dwa rodzaje dzia³añ: organizowanie projektów sta¿y i wymiany dowiadczeñ
oraz realizacjê projektów tematycznych (projekty pilota¿owe, projekty jêzykowe, miêdzynarodowe sieci instytucji oraz badania i analizy). Projekty wymian i sta¿y przeznaczone s¹
przede wszystkim dla ludzi m³odych (uczniów, studentów, absolwentów, pracowników)
i osób zwi¹zanych z kszta³ceniem zawodowym (nauczycieli, szkoleniowców, doradców zawodowych). Celem projektów tematycznych jest opracowanie produktów szkoleniowych 
programów nauczania, materia³ów dydaktycznych, metodyk, stworzenie sieci wspó³pracy
czy przeprowadzenie badañ w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego. W ramach
programu mog¹ byæ realizowane nastêpuj¹ce typy projektów: edukacyjnych wprowadzaj¹cych innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Specyficzn¹ grup¹ projektów pilota¿owych s¹ tzw. akcje tematyczne podejmuj¹ce problematykê szczególnie promowan¹ przez Uniê Europejsk¹. Szczególne wsparcie przewidu-
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je siê dla projektów, których celem jest poprawa jakoci systemów kszta³cenia i szkolenia
zawodowego, przeciwdzia³anie dyskryminacji, zwiêkszanie wiadomoci ró¿nic miêdzykulturowych oraz projektów uwzglêdniaj¹cych potrzeby szkoleniowe osób i pracowników przemieszczaj¹cych siê z kraju do kraju.

Projekty jêzykowe
Celem tworzenia tego typu projektów jest promowanie znajomoci jêzyków obcych
oraz znajomoci kultur krajów europejskich. Obejmuj¹ one zarówno rozwój metodyki nauczania (w tym tak¿e innowacyjne projekty dydaktyczne dostosowane do potrzeb ró¿nych
bran¿) i oceniania postêpów w nabywaniu kompetencji jêzykowych, jak i procedury badania
potrzeb jêzykowych. Podkrela siê znaczenie projektów dotycz¹cych mniej popularnych
jêzyków europejskich.

Miêdzynarodowe sieci instytucji
Program Leonardo da Vinci wspiera tworzenie miêdzynarodowych sieci instytucji,
stanowi¹cych infrastrukturê upowszechniania wiedzy i dowiadczeñ na poziomie europejskim. Sieci takie powinny realizowaæ trzy zadania:
 gromadziæ, syntetyzowaæ oraz rozwijaæ wiedzê i informacje o osi¹gniêciach i rozwi¹zaniach innowacyjnych w skali Unii Europejskiej,
 poprawiaæ zdolnoæ analizy i prognozowanie wymogów rynku pracy w kontekcie
wiedzy i umiejêtnoci wykonawców ró¿nych zawodów,
 upowszechniaæ wyniki osi¹gniête w ramach pracy miêdzynarodowych sieci instytucji
wród zainteresowanych gremiów w Unii Europejskiej.

Badania i analizy
Tworzenie i aktualizacja zbiorów, opracowañ badawczych i analiz dotycz¹cych zagadnieñ
kszta³cenia i szkolenia zawodowego to tak¿e projekty, na realizacjê których mo¿na otrzymaæ
dotacjê w ramach Programu Leonardo da Vinci. Istotne s¹ wszelkiego typu projekty s³u¿¹ce
szeroko rozumianej wymianie informacji. Ich efektem stan¹ siê opracowania pokazuj¹ce procesy zmian zachodz¹cych w krajowych systemach kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
HARMONOGRAM DZIA£AÑ
Typy projektu

Termin zg³aszania
projektów na
konkurs 2003

Termin zg³aszania
projektów na
konkurs 2004

Miejsce
zg³oszenia
projektu

Procedura
selekcji

Projekty wymian i sta¿y

14 lutego 2003

13 lutego 2004

Krajowa Agencja
Programu

A

Projekty pilota¿owe,
projekty jêzykowe,
projekty miêdzynarodowych sieci instytucji

4 listopada 2002
(propozycja wstêpna)
7 marca 2003
(propozycja pe³na)

3 padziernika 2003 Krajowa Agencja
Programu
(propozycja wstêpna)
i Komisja
13 lutego 2004
Europejska
(propozycja pe³na)

B

Akcje tematyczne oraz
projekty badañ i analiz

4 listopada 2002
(propozycja wstêpna)
7 marca 2003
(propozycja pe³na)

3 padziernika 2003 Krajowa Agencja
Programu
(propozycja wstêpna)
i Komisja
13 lutego 2004
Europejska
(propozycja pe³na)

C
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Procedura A. Projekty s¹ sk³adane do Krajowej Agencji Programu. Oceny i selekcji
projektów dokonuj¹ eksperci krajowi. Kontrakty s¹ podpisywane z Krajow¹ Agencj¹ Programu.
Procedura B. Propozycje wstêpne projektów s¹ sk³adane do Krajowej Agencji. Propozycje projektów pe³nych s¹ sk³adane do Krajowej Agencji (kopie do Komisji Europejskiej). Ocena jest dokonywana na poziomie krajowym i Wspólnot. Ostateczna selekcja odbywa siê na poziomie Wspólnot. Kontrakty s¹ podpisywane z Krajow¹ Agencj¹ Programu.
Procedura C. Propozycje projektów wstêpnych i pe³nych nale¿y sk³adaæ do Komisji
Europejskiej (kopie do Krajowej Agencji). Ocena i selekcja odbywa siê na poziomie Wspólnot. Kontrakty s¹ podpisywane przez Komisjê Europejsk¹.
Finansowanie
W zale¿noci od typu projektu instytucja uzyskuje okrelon¹ w kontrakcie z Krajow¹
Agencj¹ Programu lub Komisj¹ Europejsk¹ dotacjê na dofinansowanie dzia³añ zawartych
w projekcie.

Typy projektu

Maksymalna kwota dotacji
UE wyra¿ona jako czêæ (%)
ca³kowitych kosztów
projektu

Maksymalna kwota dotacji
UE w jednym roku dla
jednego projektu (w euro)

*Wymiany i sta¿e

85 lub 90*

5000 na jednego beneficjenta
w ramach jednego sta¿u lub
wymiany**

Projekty pilota¿owe, w tym: akcje
tematyczne

75

200 000
300 000

Projekty jêzykowe

75

200 000

Miêdzynarodowe sieci instytucji

50

150 000

Badania i analizy

50100

200 000300 000

*Projekty tematyczne

*

Program Leonardo da Vinci dofinansowuje realizacjê projektów wymian i sta¿y do
wysokoci 85% kosztów ca³kowitych. Projekty realizowane przez szko³y oraz placówki
publiczne (w rozumieniu Ustawy o systemie owiaty, art. 2 i 3) oraz uczelnie pañstwowe mog¹ uzyskaæ zwiêkszone dofinansowanie do poziomu 90%.
** Maksymalna kwota tej dotacji odpowiada maksymalnemu okresowi realizacji dla danego rodzaju wymiany lub sta¿u. Kwota ta mo¿e ulec podwy¿szeniu na rzecz beneficjentów bêd¹cych osobami niepe³nosprawnymi.
Na podstawie materia³ów: Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
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Kontakt:
Krajowa Agencja Programu LEONARDO DA VINCI
 Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundusz Wspó³pracy
ul. Górnol¹ska 4a
00-444 Warszawa
tel.: (48 22) 625 39 37, 622 19 91
fax: (48 22) 625 28 05
e-mail: bkkk@cofund.org.pl
http://www.bkkk-cofund.org.pl
European Commission
Directorate  General Education and Culture
B  7 4/42
Rue de la Loi 200
1049 Brussels
tel.: (00 32 2) 296 26 58
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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Materia³ ród³owy nr 3

DOTACJE MINISTRA KULTURY 2004
Minister Kultury informuje, ¿e w roku 2004 zadania z zakresu kultury objête mecenatem pañstwa bêd¹ promowane i wspierane z publicznych rodków
finansowych pochodz¹cych z dop³at do stawek w grach stanowi¹cych monopol
pañstwa.
Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zak³adach wzajemnych (Dz. U.
z 1998 roku Nr 102, poz. 650 ze zmianami) na podstawie art. 46b rodki specjalne pochodz¹ce z dop³at do stawek w grach stanowi¹cych monopol pañstwa s¹ przeznaczone
wy³¹cznie na promowanie i wspieranie:
1) ogólnopolskich i miêdzynarodowych przedsiêwziêæ artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym,
2) twórczoci literackiej i czasopimiennictwa oraz dzia³añ na rzecz kultury jêzyka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonak³adowej,
3) dzia³añ na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,
4) m³odych twórców i artystów,
5) dzia³añ na rzecz dostêpu do dóbr kultury osób niepe³nosprawnych.
Do wydatków realizowanych ze rodków pochodz¹cych z dop³at stosuje siê przepisy
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594), dotycz¹ce dotacji celowych podlegaj¹cych
szczególnym zasadom rozliczania.
Procedury obowi¹zuj¹ce przy zlecaniu wy¿ej wymienionych zadañ okrela Rozporz¹dzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 w sprawie warunków promowania i wspierania zadañ z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze rodków pochodz¹cych z dop³at do stawek w grach stanowi¹cych monopol pañstwa, trybu sk³adania wniosków oraz przekazywania rodków na realizacjê zadañ i ich rozliczania (Dz. U. z dnia
24 lipca 2003 roku, Nr 130, poz. 1194).
Wed³ug rozporz¹dzenia sfinansowanie lub dofinansowanie zadañ ze rodków z dop³at mog¹ wnioskowaæ pañstwowe instytucje kultury, pañstwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szko³y i uczelnie artystyczne, jednostki
samorz¹du terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadz¹ce dzia³alnoæ w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne. Promowanie i wspieranie przez ministra kultury w kraju
i za granic¹ zadañ ze rodków z dop³at mo¿e byæ realizowane w szczególnoci w formach
takich jak:
1) organizowanie i uczestnictwo w festiwalach, przegl¹dach, prezentacjach,
wystawach, targach, konkursach, plenerach, warsztatach, tournee artystycznych, konferencjach, seminariach, szkoleniach, spotkaniach, kursach,
imprezach filmowych, w tym dla niepe³nosprawnych oraz dla rodowisk
mniejszoci narodowych i polonijnych,
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2) wydawanie niskonak³adowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, ksi¹¿ek,
w tym przek³adów literatury polskiej i obcej, tak¿e z wykorzystaniem innych technik
zapisu ni¿ druk, katalogów, druków ulotnych, nut, nagrañ fonograficznych i audiowizualnych,
3) prowadzenie badañ naukowych, dokumentacji i archiwizacji dziedzictwa narodowego,
inwentaryzacja, ochrona, renowacja i konserwacja zabytków oraz zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i innych obiektów kultury materialnej,
4) tworzenie systemów informacyjnych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego w Internecie,
5) zakup dóbr kultury, w szczególnoci: materia³ów archiwalnych, t³umaczeñ, partytur,
ksi¹¿ek i czasopism, dóbr s³u¿¹cych kultywowaniu lokalnych i regionalnych tradycji
kulturowych (np. strojów ludowych, instrumentów muzycznych), dóbr niezbêdnych do
edukacji i animacji kulturalnej oraz promocji twórczoci, zakup praw autorskich, wykup muzealiów i depozytów,
6) dzia³ania na rzecz likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz promocja i udostêpnienie dostosowane do mo¿liwoci i potrzeb osób niepe³nosprawnych,
7) prowadzenie bibliotek ksi¹¿ki mówionej i brajlowskiej dla niewidomych i s³abowidz¹cych,
8) realizacja filmów, w tym debiutu filmowego i drugiego filmu danego re¿ysera,
9) realizacja inwestycji s³u¿¹cych promowaniu i wspieraniu przedsiêwziêæ artystycznych,
rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji m³odych twórców i artystów oraz sztuki wspó³czesnej,
10) sp³ata kredytów i zwi¹zanych z nimi odsetek zaci¹gniêtych przez instytucje kultury, dla
których organizatorem jest minister, s³u¿¹cych realizacji wy¿ej wymienionych inwestycji
oraz mo¿e polegaæ na przyznawaniu przez ministra ze rodków z dop³at stypendiów dla
m³odych twórców i artystów i nagród dla animatorów kultury, twórców i wykonawców.
Promowanie i wspieranie zadañ bêdzie siê odbywa³o po przeprowadzeniu przez ministra otwartego konkursu ofert lub z inicjatywy w³asnej wnioskodawców.
Wnioski o sfinansowanie lub dofinansowanie w roku 2004 zadañ z zakresu kultury ze
rodków z dop³at nale¿y przys³aæ do Ministerstwa Kultury:
 wnioski sk³adane z inicjatywy w³asnej wnioskodawców powinny wp³ywaæ w terminach
podanych w §4 rozporz¹dzenia do Departamentu Ekonomicznego,
 oferty w odpowiedzi na konkursy og³aszane przez ministra kultury nale¿y sk³adaæ
w terminach ka¿dorazowo wskazanych w warunkach konkursu og³oszonego zgodnie
z §6 rozporz¹dzenia do Departamentu Ekonomicznego,
 wnioski o stypendia i nagrody powinny wp³ywaæ w terminach wskazanych w §5 rozporz¹dzenia do Wydzia³y Stypendiów i Nagród sekretariatu ministra kultury (tekst informacji na stronie internetowej Ministerstwa Kultury).
FORMULARZ WNIOSKU wraz z za³. 1 (zakres rzeczowo-finansowy z harmonogramem) o sfinansowanie lub dofinansowanie zadañ ze rodków z dop³at ma charakter uniwersalny (z wy³¹czeniem wniosków o stypendia i nagrody) i dotyczy wszystkich
wnioskodawców, o których mowa w §1 punkt 5 rozporz¹dzenia. Wzory za³¹czników do
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FORMULARZA WNIOSKÓW s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od form realizacji zadañ wymienionych w §2 ustêp 1 rozporz¹dzenia:
A) Za³¹cznik 2 do wniosku dot. zadania zleconego.
B) Za³¹cznik dot. wydania ksi¹¿ki  (bezporedni kontakt z Departamentem Ksi¹¿ki).
C) Za³¹cznik dot. wydawania czasopisma  (bezporedni kontakt z Departamentem Ksi¹¿ki).
D) Za³¹cznik dot. prowadzenia bibliotek ksi¹¿ki dla niewidomych  (bezporedni kontakt
z Departamentem Ksi¹¿ki).
E) Za³¹cznik dot. filmu  (bezporedni kontakt z Departamentem Ksi¹¿ki).
F) Za³¹cznik dot. konserwacji.
G) Za³¹cznik dot. inwestycji.
Zgodnie z §15 Rozporz¹dzenia w roku 2004 za wnioski, z³o¿one do Ministerstwa
o dofinansowanie zadañ ze rodków z dop³at uznaje siê tak¿e wnioski o dofinansowywanie
zadañ objêtych mecenatem pañstwa w zakresie kultury, które wp³yn¹ najpóniej do dnia
31 sierpnia 2004 roku.
W roku 2004 nie ma mo¿liwoci finansowania i dofinansowywania inwestycji ze rodków z dop³at. Szczegó³owych informacji udzielaj¹ wnioskodawcom departamenty merytorycznie w³aciwe ze wzglêdu na rodzaj i formê zadani  kontakt z departamentami
merytorycznymi.
Wzory formularzy do pobrania:
 Uniwersalny formularz wniosku wraz z za³. 1
 Za³¹cznik 2 do wniosku dot. zadania zleconego
 Za³¹cznik dot. konserwacji
 Za³¹cznik dot. inwestycji
ród³o: http://www.mk.gov.pl/
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Danuta Szymañska-Al Samarrai

Scenariusze zajêæ
z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej
1. Obszary wiejskie po wejciu Polski do Unii Europejskiej
Cele:
 poznanie zasad, instrumentów i sposobów finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej,
 opisanie barier maj¹cych wp³yw na procesy integracji polskiego rolnictwa z pozosta³ymi krajami UE,
 uwiadomienie koniecznoci reform polskiego rolnictwa w przysz³oci.
Po zajêciach uczeñ potrafi:
 okreliæ zasady Wspólnej Polityki Rolnej,
 opisaæ przy u¿yciu danych statystycznych stan polskiego rolnictwa,
 okreliæ mocne i s³abe strony polskiego rolnictwa oraz wskazaæ szanse i zagro¿enia.
Metody i techniki pracy:
 asocjogram,
 metaplan,
 praca z materia³em ród³owym,
 praca z Rocznikiem Statystycznym 2004,
 poster.
Terminy kluczowe
 Wspólna Polityka Rolna,
 kontyngent,
 interwencjonizm,
 subwencje,
 dop³aty wyrównawcze,
 fundusze strukturalne.
Materia³y pomocnicze:
 Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej  za³¹cznik 1,
 zestawienie wybranych danych statystycznych dotycz¹cych rolnictwa  za³¹cznik 2,
 wybrane problemy i pytania z zakresu rolnictwa (strony internetowe UKIE)  za³¹cznik 3,
 opis metody o nazwie metaplan  za³¹cznik 4.
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Przebieg zajêæ:

Polecenie nr 1
1. Umieæ w widocznym miejscu na cianie du¿y arkusz papieru z napisem wykonanym
wed³ug wzoru zamieszczonego poni¿ej:
Popro uczniów o dokoñczenie na w¹skich, kolorowych kartkach papieru sformu³owania 
Rolnik w Unii Europejskiej.... Nastêpnie umocuj je tak, aby tworzy³y wy¿ej podany asocjogram. Popro jednego z uczniów o odczytanie zapisów.
Czas pracy: 15 minut.

Polecenie nr 2

Podziel klasê na 5 zespo³ów 45-osobowych, rozdaj materia³ pomocniczy nr 1. Na
podstawie materia³u ród³owego grupy przygotuj¹ z wykorzystaniem du¿ych arkuszy papieru wyjanienie:
a) grupa pierwsza terminy  interwencjonizm, dop³aty bezporednie, kontyngent,
b) grupa druga wyjania cele i zasady funkcjonuj¹ce Wspólnej Polityki Rolnej,
c) grupa trzecia charakteryzuje organizacje rynków rolnych,
d) grupa czwarta  przybli¿a politykê strukturaln¹,
e) grupa pi¹ta opisuje zasady finansowania WPR.
Po wykonaniu æwiczenia lider grupy prezentuje zapisy.
Czas pracy: 20 minut.
Wykonaj podsumowanie pracy zespo³ów, rozszerz prezentacjê i zaakcentuj nastêpuj¹ce problemy:
 mo¿liwoæ przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê,
 wysokie ceny ¿ywnoci w UE oraz brak konkurencyjnoci,
 mo¿liwoæ planowania pewnego dochodu w gospodarstwach rolnych UE,
 celowe od³ogowanie ziemi,
 nadmierne, ekspansywne sposoby gospodarowania ziemi¹,
 wysoka rednia wieku rolników (problem demograficzny pañstw wysoko rozwiniêtych).
Polecenie nr 3
Wykorzystuj¹c Rocznik Statystyczny 2004 wyszukajcie informacje i uzupe³nijcie tabelê  za³¹cznik nr 2.
Czas pracy: 15 minut.
Po uzupe³nieniu tabeli porównajcie uzyskane dane liczbowe w wybranych krajach Unii Europejskiej. Na co bêdê mia³y wp³yw poszczególne wskaniki i od jakich elementów mog¹
byæ zale¿ne?
Polecenie nr 4
Na podstawie informacji zawartych w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 oraz w prasie i czasopismach spróbujcie okreliæ jaki jest stan polskiego rolnictwa w chwili wejcia Polski
do Unii Europejskiej? Pisemny zapis dyskusji w poszczególnych grupach przedstawcie
na arkuszach papieru wed³ug wzoru podanego w za³¹czniku nr 4.
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Czas pracy: 20 minut.
Popro o przedstawienie pisemnych zapisów dyskusji w poszczególnych grupach wed³ug
kolejnoci:
Grupa I  jaki jest stan polskiego rolnictwa w chwili wejcia do Unii Europejskiej?
Grupa II  jaki powinien byæ?
Grupa III  dlaczego nie jest tak, jak powinno byæ?
Grupa IV  sformu³uje wnioski.
Grupa V  spróbuje wskazaæ przysz³e kierunki rozwoju dla polskiego rolnictwa wykorzystuj¹c informacje grupy I, II, III i IV.

ZA£¥CZNIK 1

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Podstawowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez pañstwa cz³onkowskie Unii europejskiej zosta³y ustanowione w Traktacie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 25 marca 1957 roku, czyli w Traktacie Rzymskim. Pañstwa za³o¿ycielskie w chwili tworzenia EWG d¹¿y³y do zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnociowego
obywatelom Wspólnoty oraz zwiêkszenia dochodów rolniczych.
Z uwagi na specyfikê produkcji rolnej, rolnictwo uznano za szczególn¹ dziedzinê gospodarki. Regulacje dotycz¹ce rynku rolnego wydzielono ze wspólnego rynku innych towarów i us³ug zapewniaj¹c mu system ochrony oparty na dzia³aniach interwencyjnych i protekcjonistycznych.

Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
Europejska Wspólnota Gospodarcza zosta³a zobowi¹zana do prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej poprze realizacjê wytyczonych w niej podstawowych celów.
Do celów Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z art. 33 Traktatu Amsterdamskiego (dawniej: art. 39 Traktatu Rzymskiego) nale¿y:
 podniesienie wydajnoci produkcji rolnej i jej racjonalny rozwój poprzez promocjê
postêpu technicznego oraz pe³ne wykorzystanie rodków produkcji i si³y roboczej,
 zapewnienie odpowiednich dochodów i poziomu ¿ycia spo³ecznoci wiejskiej,
 zagwarantowanie bezpieczeñstwa dostaw ¿ywnoci oraz ustalenie umiarkowanych
celów,
 stabilizacja rynku produktów rolnych.

158

EUROPA W £AWCE SZKOLNEJ  Edukacja europejska w polskim systemie szkolnictwa

Wspólny rynek rolny w ramach Unii Europejskiej obejmuje rolnictwo oraz handel produktami rolnymi, za które uznano: p³ody rolne i produkty wstêpnie przetworzone (tzw. pierwszego przetworzenia) oraz niektóre produkty przekraczaj¹ce stopieñ pierwszego przetworzenia, np. m¹kê ziemniaczan¹.
Wykaz produktów rolnych, które korzystaj¹ ze szczególnej ochrony w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest sporz¹dzony w formie Aneksu I do Traktatu Rzymskiego. W odniesieniu do towarów nie znajduj¹cych siê w tym wykazie stosowane s¹ postanowienia ogólne
Traktatu.
1.

2.

3.

4.

Wspólny europejski rynek rolny funkcjonuje w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
Zasadê jednoci rynku wewnêtrznego w powi¹zaniu ze swobodnym obrotem towarowym i kapita³owym w ramach Wspólnoty, przy zniesieniu ce³ wewnêtrznych (od 1 VIII 1968) oraz innych barier handlowych, np. kontyngentów towarowych. Rynek ten funkcjonuje wiêc na zasadzie równego traktowania towarów pochodz¹cych z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Zasadê wspólnej polityki zagranicznej w handlu produktami rolnymi przy
jednoczesnym preferowaniu produktów w³asnych. Tym samym produktom
rolnym pochodz¹cym ze Wspólnoty przyznano pierwszeñstwo nad produktami importowanymi z krajów trzecich.
Zasadê stosowania jednolitych mechanizmów interwencji rolnej w odniesieniu do p³odów i produktów rolnych, poprzez niwelowanie ró¿nic w poziomie cen
krajowych do poziomu dochodów rolników oraz cis³ej kontroli importu towarów spoza
Wspólnoty. W rezultacie organy Wspólnoty otrzyma³y kompetencje do podejmowania
decyzji w zakresie ustalania cen rolnych i stosowania innych instrumentów interwencji.
Solidarny wspó³udzia³ wszystkich pañstw cz³onkowskich w finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej.

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
Podczas Konferencji Rolnej EWG w 1958 roku w Stresa uznano, ¿e rozwój produkcji
rolnej w ramach Wspólnoty z uwagi na jej wysokie koszty powoduje koniecznoæ utrzymania
wy¿szych cen skupu na te produkty od cen wiatowych, przy jednoczesnym powstrzymaniu
nap³ywu tañszych produktów z zewn¹trz. W rezultacie wp³ynê³o to na politykê rynkowo-cenow¹ poprzez liczne, jednolite regulacje rynku produktów rolnych i wspólne regulacje obrotu
handlowego z krajami trzecimi. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej w pierwszym jej dziesiêcioleciu doprowadzi³a do zapewnienia Wspólnocie samowystarczalnoci ¿ywnociowej.
Próbê przemian strukturalnych przedstawiono w memorandum Komisji EWG z 18
grudnia 1968 roku w sprawie reformy rolnictwa, znanym powszechnie pod nazw¹ Planu
Mansholta. Celem tego planu by³a reorientacja struktury agrarnej Wspólnoty poprzez m.in.
powiêkszenie wielkoci gospodarstw rolnych oraz przeciwdzia³anie nadmiernej poda¿y produktów rolnych. Plan Mansholta nie zosta³ jednak w pe³ni zrealizowany z uwagi na s³abe
poparcie polityczne.
Prowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej poprzez intensyfikacjê produkcji w oparciu
o istniej¹cy system interwencji na rynku rolnym Wspólnoty doprowadzi³o do nadwy¿ek
produkcji. Dlatego te¿ rozpoczêto proces modyfikacji polityki rolnej Wspólnoty.
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Jednolity Akt Europejski, podpisany w lutym 1985 roku oraz kolejne dokumenty Komisji WE zaakceptowane na szczycie w Brukseli w 1988 roku mia³y na celu podtrzymanie
produkcji rolnej przez interwencjê pañstwa. S³u¿yæ temu mia³o okrelenie górnej granicy
wydatków na wspóln¹ organizacjê rynków rolnych, wprowadzenie zasad automatycznego
obni¿ania cen w momencie przekroczenia okrelonego pu³apu produkcji oraz realizacjê
programów wy³¹czania gruntów rolnych z produkcji i zmiany ich przeznaczenia, np. na cele
lene.
Kolejny projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej przedstawiony zosta³ przez Komisarza ds. Rolnictwa Raya MacSharryego w styczniu 1991 roku, a nastêpnie zatwierdzony
przez Komisjê. Reforma ta mia³a na celu zmianê orientacji polityki rolnej powoduj¹cej zwiêkszanie nadwy¿ek produkcyjnych, stagnacjê dochodów gospodarstw rolnych pomimo zwiêkszaj¹cych siê nak³adów oraz zmniejszanie liczby zatrudnionych w rolnictwie, a tak¿e wzrost
kosztów bud¿etowych przeznaczonych na rolnictwo. Zmodyfikowane za³o¿enia, zasady
i cele oparte na Planie MacSharryego zawarto w Reflection Paper.
Podstawowymi zasadami Wspólnej Polityki Rolnej przedstawionymi w Reflection Paper s¹: jednoæ rynku, preferencje Wspólnoty (interwencja i protekcjonizm), finansowa solidarnoæ. Oznacza to prowadzenie polityki pomocy finansowej
z uwzglêdnieniem potrzeb i problemów indywidualnych i regionalnych. Podstawowym
celem programu MacSharry`ego jest: przeorientowanie Wspólnej Polityki Rolnej z uwzglêdnieniem aspektów spo³ecznych i gospodarczych tak, aby umo¿liwiæ sta³y rozwój obszarów wiejskich oraz ochronê rodowiska naturalnego.
Wparcie Wspólnoty skierowano na rozwój agroturystyki oraz tworzenie nowych, innych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W zakresie polityki strukturalnej przewidziano
obowi¹zkowe ograniczenie powierzchni upraw, a w odniesieniu do polityki rynkowej obni¿anie cen gwarantowanych dla zwiêkszenia konkurencyjnoci produktów wspólnotowych
na rynkach wiatowych przy jednoczesnym zapewnieniu premii bezporednich, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarstw znajduj¹cych siê na obszarach o trudnych warunkach
naturalnych.
Proces ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej wykazuje, ¿e kolejne próby jej zreformowania mia³y wp³ywaæ na poprawê kontroli produkcji rolnej i wydatków bud¿etowych na jej
realizacjê, która poch³ania rocznie rednio oko³o 40% bud¿etu Unii Europejskiej.
Na szczycie Unii Europejskiej w Berlinie w marcu 1999 roku, w ramach dyskusji nad dokumentem Agenda 2000, postanowiono utrzymaæ na lata 20002006
generalne zasady Wspólnej Polityki Rolnej, uznaj¹c jednak potrzebê kontynuowania reform. Zmiany powinny zmierzaæ w kierunku zapewnienia rolnictwu jego wielofunkcyjnego charakteru, rozwoju uwzglêdniaj¹cego ochronê rodowiska naturalnego, zwiêkszenia konkurencyjnoci, udzia³u mieszkañców terenów wiejskich w rozwi¹zywaniu ich specyficznych problemów, przy jednoczesnym respektowaniu oczekiwañ konsumentów w zakresie bezpieczeñstwa
i jakoci ¿ywnoci oraz warunków hodowli i uboju zwierz¹t. W celu stabilizacji wydatków na
rolnictwo Rada Europejska podjê³a decyzjê o zastosowaniu konkretnych instrumentów ograniczaj¹cych koszty interwencji rolnej na rynku mleka w proszku, zbó¿, wo³owiny i rolin oleistych.
W celu przeciwdzia³ania spadkowi dochodów rolniczych z tytu³u ni¿szych cen i ni¿szego poziomu
produkcji przewidziano zwiêkszenie lub wprowadzenie nowych p³atnoci kompensacyjnych bezporednio wyp³acanych rolnikowi.
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W ramach wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich przewidziano zintegrowane
dzia³ania promuj¹ce rozwój i dostosowanie strukturalne regionów s³abiej rozwiniêtych oraz
wspieranie ekonomiczno-spo³ecznej restrukturyzacji obszarów dotkniêtych szczególnie trudnymi problemami. Wsparcie Wspólnoty skierowane jest na poprawê struktury gospodarstw
rolnych, przetwórstwa i sprzeda¿y produktów rolnych, wprowadzenie nowych technologii
i poprawê jakoci produktów, zmianê charakteru produkcji, wprowadzenie uzupe³niaj¹cych
b¹d alternatywnych form dzia³alnoci oraz na równomierny rozwój terenów lenych i rolnictwa przy zwróceniu szczególnej uwagi na uwarunkowania i wymagania zwi¹zane z ochron¹
rodowiska naturalnego, respektuj¹cego wymagania rodowiska.







W Agendzie 2000 zapewniono finansow¹ pomoc w zakresie:
inwestycji w gospodarstwach rolnych, spe³niaj¹cych cile okrelone prawem warunki
w wysokoci do 40% ich wartoci lub 50% na obszarach po³o¿onych na terenach
o trudnych warunkach naturalnych,
umo¿liwienia startu m³odym rolnikom (poni¿ej 40 roku ¿ycia), posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoci zawodowe, w postaci jednorazowej premii, dop³aty do
sp³aty odsetek kredytu,
szkoleñ zawodowych rolników i osób zaanga¿owanych w gospodarkê roln¹ lub len¹,
systemu wczeniejszego przechodzenia na emeryturê rolników i robotników rolnych,
wprowadzenia metod produkcji rolniczej maj¹cych na celu ochronê rodowiska, utrzymanie terenów wiejskich (tzw. agrorodowiska), poprawy jakoci krajobrazu, zasobów
naturalnych, gleby i ró¿norodnoci genetycznej,
reorientacji produkcji zgodnie z trendami rynkowymi, rozwoju nowych rynków zbytu na
produkty rolne, poprawy i monitorowania jakoci produktów i ich walorów zdrowotnych.

Wsparcie dla powy¿szych dzia³añ ma s³u¿yæ wzrostowi dochodów z rolnictwa, poprawie warunków ¿ycia, pracy i produkcji z jednoczesnym prowadzeniem gospodarki rolnej
w sposób przyjazny dla rodowiska naturalnego.
Rada Europejska i Komisja zosta³y zobowi¹zane do prowadzenia Wspólnej Polityki
Rolnej w latach 20002006 w taki sposób, aby ca³kowite koszty jej realizacji, z wy³¹czeniem rozwoju struktur agrarnych i weterynarii nie przekroczy³y 40,5 mln euro rocznie.
W zwi¹zku z procesem rozszerzenia Unii, w Agendzie 2000 przewidziano
zwiêkszenie pomocy finansowej dla krajów ubiegaj¹cych siê o cz³onkostwo.
W latach 20002006 w ramach programu SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) Komisja Europejska przeka¿e
10 krajom Europu rodkowej i Wschodniej pomoc w wysokoci 520 mln euro
rocznie, z czego Polsce przypadnie ponad 168 mln euro rocznie. Z funduszy
tych bêd¹ wspomagane dzia³ania maj¹ce na celu zmianê struktury agrarnej,
usprawnienie obrotu towarami rolnymi oraz kontrolê jakoci ¿ywnoci.

Polityka rynkowo-cenowa i polityka strukturalna Unii Europejskiej
Organy Unii Europejskiej podejmuj¹ decyzje reguluj¹ce dzia³anie wspólnego rynku
rolnego oraz zajmuj¹ siê realizacj¹ polityki rynkowej. Wykonanie zadañ polityki strukturalnej pozostaje w gestii pañstw cz³onkowskich, podczas gdy organy Wspólnoty wypracowuj¹
koncepcjê, cele i metody dzia³ania.
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W ramach polityki rynkowej wyodrêbniono grupy rynków towarowych o charakterze bran¿owym, które w sposób zró¿nicowany poddano dzia³aniom interwencji rolnej.
Do grup wyodrêbnionych bran¿ towarowych nale¿¹ rynki: wo³owiny i cielêciny wieprzowiny, baraniny i miêsa koziego, jaj i miêsa drobiowego, mleka i przetworów mlecznych, zbó¿ i produktów zbo¿owych, suchych pasz, ry¿u, lnu i konopi, olejów i t³uszczów,
cukru, warzyw i owoców, produktów warzywno-owocowych, chmielu, nasion, ¿ywych rolin, cebulek, korzeni, ciêtych kwiatów i ozdobnego listowia, tytoniu, innych produktów
rolnych nie poddanych cis³ej regulacji rynkowej.
Pewne instrumenty w zakresie realizacji polityki rynkowej mo¿na podzieliæ na trzy
grupy:
1. Zmierzaj¹ce do wspomagania polityki cenowej i w niektórych wypadkach do ograniczenia produkcji okrelonych p³odów rolnych na terenie Unii. Instrumenty te to m.in.:
ceny minimalne, ceny interwencyjne, skup interwencyjny, p³atnoci kompensacyjne
w przypadkach, gdy wsparcie cenowe zosta³o zredukowane.
2. Maj¹ce na celu zwiêkszenie op³acalnoci eksportu towarów z Unii. Z uwagi na mo¿liwoæ wystêpowania wy¿szych cen na rynku wewnêtrznym ni¿ na rynkach wiatowych
jest stosowanie refundacji eksportowych.
3. D¹¿¹ce do ograniczenia nap³ywu konkurencyjnych towarów spoza krajów cz³onkowskich. S¹ to: c³a i kontyngenty importowe.
Prawne instrumenty interwencji rolnej prowadzone przez Uniê Europejsk¹ w ramach
polityki strukturalnej to:
 wy³¹czanie gruntów rolnych z produkcji (np. od³ogowanie, zalesianie),
 ekstensyfikacja i konwersja produkcji (tj. stosowanie metod ekstensywnych w produkcji rolniczej  np. poprzez ograniczanie zastosowania nawozów sztucznych),
 system premii przy przeznaczeniu produkcji rolnej na cele niespo¿ywcze,
 system pomocy finansowej dla inwestycji maj¹cych na celu zmianê charakteru produkcji (np. przetwórstwo, agroturystyka).
Wprowadzenie przez rolnika powy¿szych instrumentów, zgodnie ze szczegó³owymi
regulacjami UE, uprawnia go do otrzymania odpowiedniej pomocy finansowej.
Dzia³ania prowadzone przez Uniê Europejsk¹ w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zarówno w jej aspekcie rynkowym, jak i strukturalnym zmierzaj¹ do rozwoju wsi nie tylko jako
rodowiska produkcji rolnej, ale równie¿ do poprawy warunków ¿ycia jej mieszkañców,
jakoci produktów rolnych, zapewnienia ochrony rodowiska naturalnego i zachowania
równowagi krajobrazowej.
ród³o: ABC Unii Europejskiej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
e-mail: info@eudel.pl
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ZA£¥CZNIK 2

Zestawienie wybranych danych statystycznych
dotycz¹cych rolnictwa
Polecenie:
Odszukaj w roczniku statystycznym wskazane informacje i uzupe³nij poni¿sz¹ tabelê.
Problematyka
Udzia³ rolnictwa
w ogólnym PKB
Liczba ztrudnionych
w rolnictwie
Struktura agrarna
rednia wielkoæ
gospodarstwa
Pomoc pañstwa
(nak³ady z bud¿etu)
Liczba ludnoci (w %)
mieszkaj¹ca na wsi
Wydajnoæ pszenicy
z 1ha
Wydajnoæ buraka
z 1ha
Umaszynowienie

Wybrane pañstwa Unii Europejskiej
Polska

Niemcy

Holandia

Dania

Portugalia Czechy

Wêgry
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Wybrane problemy i odpowiedzi z zakresu rolnictwa
(strony internetowe UKIE)
Pytania i odpowiedzi
Trudna sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa ma wp³yw na nasze przygotowania
do akcesji. Perspektywa integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ daje mo¿liwoæ pozyskania
funduszy pozwalaj¹cych na restrukturyzacjê i modernizacjê rolnictwa oraz podniesienie
poziomu ¿ycia mieszkañców wsi, lecz z drugiej strony budzi wiele niepokoju. Poza obaw¹
przed nieznanym, polscy rolnicy zastanawiaj¹ siê nad kosztami akcesji Polski do struktur
unijnych. W rodowisku rolników rodz¹ siê pytania, na które zainteresowani nie znaj¹ odpowiedzi. Eksperci UKIE przygotowali wyjanienia, które pozwol¹  jak s¹dzimy  rozwiaæ
ró¿ne Pañstwa w¹tpliwoci.
Przedstawiamy wiêc Pañstwu odpowiedzi na najczêciej pojawiaj¹ce siê pytania z zakresy integracji Polski z UE w obszarze dotycz¹cym rolnictwa.
Czy w chwili obecnej farmer, np. holenderski b¹d niemiecki, gospodaruj¹cy w Polsce
w trybie dzier¿awy gruntów u¿ytkowanych rolniczo, bêd¹c nadal obywatelem Holandii lub
Niemiec otrzymuje u siebie dop³atê bezporedni¹ do produkcji rolniczej uzyskiwanej w Polsce?
Nie otrzymuje. To wynika z zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Dop³aty zwi¹zane s¹
terytorialnie z obszarem produkcji w danym kraju czy liczebnoci¹ stada, w ramach kwot
przyznawanych pañstwu i nie mog¹ byæ przemieszczane miêdzy pañstwami. Po objêciu
Polski Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹ rolnicy ci otrzymaj¹ dop³aty (i kwoty) zgodnie z zasadami
obowi¹zuj¹cymi w Polsce, takie same, jak rolnicy polscy. Bêd¹ mogli korzystaæ z tych przywilejów tylko przez polskie agencje p³atnicze (AriMR, ARR), w ramach systemu IACS.
Czy w³adze pañstwa polskiego bêd¹ mia³y zagwarantowan¹ mo¿liwoæ
kontroli unijnych dzia³añ w tym zakresie?
Tak. Wynika to z zasad kontroli p³atnoci w Unii Europejskiej, które s¹ ju¿ stopniowo
wdra¿ane w Polsce i bêd¹ w pe³ni obowi¹zywaæ po akcesji.
Czy w UE bêdzie mo¿na produkowaæ na sprzeda¿ dowolne iloci
produktów rolinnych i hodowaæ dowoln¹ liczbê zwierz¹t wybranego
gatunku?
Nie. Unia, wspieraj¹c rolnictwo finansowo, jednoczenie kontroluje wielkoæ produkcji podstawowych produktów rolnych przeznaczonych na sprzeda¿. Kwotowaniu podlegaj¹: powierzchnia uprawy zbó¿, rolin oleistych, rolin bakaliowych, lnu, wielkoæ produkcji
cukru, tytoniu czy chmielu. Produkcja owoców i warzyw nie jest limitowana, chocia¿ wielkoæ poda¿y jest do pewnego stopnia regulowana przez organizacje bran¿owe (dzia³anie
progów interwencji rynkowej). Rolnicy korzystaj¹cy z dop³at bezporednich s¹ zobowi¹zani
do wy³¹czenia czêci powierzchni z uprawy (np. zbó¿  10%). Limitowana jest produkcja
mleka. Poprzez dop³aty bezporednie limitowane jest pog³owie krów mamek, a przez wiel-
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koæ premii ubojowej pog³owie zwierz¹t w chowie na rze. Nie jest bezporednio limitowane pog³owie trzody czy wielkoæ produkcji drobiu. Wielkoæ produkcji zwierzêcej jest tak¿e
ograniczana bezporednio przez regulowanie norm obsady zwierz¹t w przeliczeniu na hektar w przypadku produkcji opasów, owiec i innych, co jest zwi¹zane z ochron¹ rodowiska
czy gospodarowaniem na stokach górskich.
Jakiej wielkoci gospodarstwo trzeba mieæ, aby skorzystaæ ze rodków UE?
Pomoc finansowa udzielana jest wszystkim gospodarstwom, które s¹ zarejestrowane
jako gospodarstwa rolne i maj¹ swój numer statystyczny. Definicje gospodarstw s¹ ró¿ne
w poszczególnych krajach. Z pomocy korzystaj¹ zarówno gospodarstwa stanowi¹ce w³asnoæ
rolnika, jak i prowadz¹ce produkcjê na gruntach dzier¿awionych, na zasadach umowy.
Poniewa¿ tytu³ów dofinansowania gospodarstw ze rodków Wspólnej Polityki Rolnej
i Funduszów Strukturalnych jest kilkadziesi¹t, ró¿ne gospodarstwa maj¹ prawo do korzystania z ró¿nych dop³at.
Dop³aca siê tylko do produkcji mieszcz¹cej siê w przyznanych rolnikom limitach
i kwotach produkcji.
Najwa¿niejsze s¹ dop³aty bezporednie do powierzchni upraw lub kwot produkcji,
z których mog¹ korzystaæ wszystkie gospodarstwa spe³niaj¹ce okrelone warunki techniczne (np. pole uprawne nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 0,3 ha). Dop³aca siê te¿ tylko do zwierz¹t
kolczykowanych i w okrelonych grupach wiekowych. Wnioski w sprawie dop³at sk³ada
rolnik odpowiedniej s³u¿bie administracyjnej.
Czêæ gospodarstw drobnych nie korzysta z dop³at dobrowolnie, ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ wype³niania dokumentów na niewielkie kwoty. Najwiêcej wszystkich dop³at (do 80%)
trafia do gospodarstw du¿ych i wyspecjalizowanych, które stanowi¹ 1/5 ogólnej liczby gospodarstw.
Unia obecnie rozwa¿a mo¿liwoæ zastosowania uproszczonych, zrycza³towanych dop³at bezporednich do produkcji rolinnej w przeliczeniu na hektar u¿ytków rolnych, bez
uwzglêdniania i kontrolowania struktury zasiewów, co u³atwi drobnym rolnikom korzystanie
z dop³at.
Inne s¹ uprawnienia do dop³at z tytu³u modernizacji rolnictwa i przemian agrarnych,
na przyk³ad ze rodków na modernizacjê gospodarstw, dla m³odych rolników, dla rolników
przechodz¹cych na wczeniejsz¹ emeryturê czy zamierzaj¹cych zamieniæ gospodarstwo rolne na lene przez zalesienie. Ka¿de takie gospodarstwo musi przygotowaæ i przed³o¿yæ
odpowiednie dokumenty, które s¹ opiniowane, a decyzje podejmowane indywidualnie. S¹
to decyzje uznaniowe, w przeciwieñstwie do automatycznych dop³at bezporednich, ale
podejmowane w granicach prawnie ustalonych. Z wiêkszoci tych rodków korzystaj¹ raczej gospodarstwa rednie i du¿e.
Tak¿e w tym zakresie Unia rozwa¿a mo¿liwoæ wprowadzenia dop³at zrycza³towanych
dla drobnych gospodarstw, ale na przyk³ad na podstawie uproszczonego biznesplanu modernizacji gospodarstwa.
Odrêbnie uregulowane s¹ zasady dop³at do modernizacji produkcji z bud¿etów narodowych czy zasady dop³at za przestrzeganie specjalnych rygorów ochrony rodowiska rolniczego.
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Czy bêdzie mo¿na otrzymywaæ rodki unijne za zaprzestanie
produkcji?
Polityka rolna UE nie zak³ada  jako celu samoistnego  zaprzestania przez gospodarstwa produkcji rolnej. Utrzymanie okrelonego  raczej wysokiego poziomu produkcji  jest
bowiem warunkiem zapewnienia samowystarczalnoci i dochodu rolnikom.
Jednoczenie jednak Unia musi limitowaæ produkcjê, poniewa¿ popyt na produkty
rolne jest stabilny (ubywa ludnoci, której wiek ronie, zmienia siê dieta), a gromadzenie
i eksport nadwy¿ek poci¹ga za sob¹ wysokie koszty i dop³aty eksportowe.
Jednym z instrumentów limitowania produkcji jest rekompensata za obowi¹zkowe lub
dobrowolne wy³¹czenie okresowe ziemi z produkcji (od³ogowanie  ugorowanie), innym 
zamiana gospodarstwa (gruntów) rolnego na lene czy zmniejszanie intensywnoci produkcji rolinnej i obsady zwierz¹t ze wzglêdów ochrony rodowiska rolniczego. Du¿e gospodarstwa musz¹ wy³¹czaæ z uprawy (np. zbó¿) do 10% limitowanej powierzchni, ale mog¹ wy³¹czyæ wiêcej. Inne zmniejszenia produkcji s¹ dobrowolne  decyzje nale¿¹ do rolnika. Tak¿e
zmniejszanie zu¿ycia nawozów czy rodków ochrony rolin w zamian za rekompensatê
finansow¹ za zmniejszon¹ produkcjê jest dobrowolne.
Czêæ rolników wybiera inn¹ metodê postêpowania. Dzier¿awi ziemiê innym rolnikom w zamian za godziwy czynsz dzier¿awy.
W Unii od wielu lat trwa te¿ proces ograniczania powierzchni upraw, a powiêkszenie
powierzchni ³¹k i pastwisk. Rekompensaty za wy³¹czenie ziemi z produkcji zachêcaj¹ do
tego w okrelonych warunkach, ale produkcja daje jednak wiêkszy dochód ni¿ wynosi odszkodowanie za rezygnacjê z produkcji. Wielu rolników Unii uwa¿a, ¿e branie pieniêdzy za
nieprodukowanie jest niegodne zawodu rolniczego.
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ZA£¥CZNIK 4

Opis metody o nazwie metaplan
Metaplan
Jest to plastyczny zapis dyskusji prowadzonej przez uczestników, którzy dyskutuj¹ na
okrelony temat, tworz¹c jednoczenie plakat. Plakat jest graficznym, skróconym zapisem
narady. Metoda ta jest stosowana przy omawianiu dra¿liwych czy trudnych spraw oraz
rozwi¹zywaniu kontaktów
W tym przypadku rozwi¹zanie konfliktu to nie wskazanie, kto mia³ racjê, a kto nie, bo
przecie¿ czêsto prawda le¿y porodku. Celem metody jest spokojne rozwa¿enie problemu
i skupienie siê przede wszystkim na poszukiwaniu (niekoniecznie na znalezieniu!) wspólnego rozwi¹zania.
Sk³ania ucznia do mylenia, sprzyja rozwojowi umiejêtnoci analizy, ocenianiu faktów
i s¹dów czy propozycji rozwi¹zañ.
Jakie ...?
Jakie...?

Jak jest?

Jak powinno byæ?
Dlaczego nie jest tak,
jak byæ powinno?

WNIOSKI

Sposób przeprowadzenia: praca w grupach
1. Nauczyciel przedstawia klasie problem, który bêdzie przedmiotem ich dyskusji.
2. Dzieli klasê na 56-osobowe grupy.
3. Ka¿da grupa otrzymuje od nauczyciela wczeniej przygotowane materia³y:
 jeden arkusz szarego papieru,
 jedn¹ chmurkê  do zapisania tematu,
 oko³o 20 kó³ek i 20 owali do zapisywania odpowiedzi,
 oko³o 10 prostok¹tów do zapisywania wniosków,
 pinezki, tamê samoprzylepn¹, kolorowe flamastry.
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Wszystkie te elementy powinny byæ w jasnych, pastelowych kolorach, najlepiej siê do
tego nadaje kolorowy papier kserograficzny.
Nauczyciel ustala limit czasu na wykonanie zadania (ok. 30 min).
Uczniowie tworz¹ plakat (patrz  wzór plakatu):
a) w chmurze zapisuj¹ temat i umieszczaj¹ na plakacie,
b) dziel¹ plakat na obszary wg wzoru
W obszarze jak jest? na kartkach w kszta³cie ko³a umieszcza siê opis aktualnego stanu.
W obszarze jak powinno byæ? umieszcza siê kartki ko³a z opisem, który chcemy
osi¹gn¹æ.
NA owalach umieszczonych pomiêdzy ko³ami umieszczaj¹ myli odpowiadaj¹ce na
pytanie dlaczego nie jest tak, jak powinno byæ?. Wnioski zapisywane na prostok¹tnych kartkach mo¿na umieciæ na dole plakatu.
W razie potrzeby mog¹ je podzieliæ na np. zale¿ne od nas i niezale¿ne od nas.
Zapisywane treci powinny byæ zaakceptowane przez ca³¹ grupê.
Grupy prezentuj¹ swoje plakaty:
Ka¿da grupa wybiera osobê, która prezentuje plakat, odpowiada na pytania pozosta³ych uczniów, udziela wyjanieñ. W trakcie omawiania mog¹ nast¹piæ zmiany na plakacie, niektóre kartki mog¹ zostaæ inaczej zapisane, wymienione, wycofane, mog¹ te¿
byæ przesuniête do innego obszaru.
W trakcie prezentacji plakatów nauczyciel nie ingeruje i nie odpowiada na pytania.
Robi to uczeñ omawiaj¹cy efekt pracy grupy.
Podsumowanie: powinno byæ to zebranie wniosków ze wszystkich plakatów i wypracowanie wspólnych wyników dyskusji, o ile jest to konieczne.

Sposób prowadzenia: praca z ca³¹ klas¹





Na lekcje nale¿y przygotowaæ:
arkusz szarego papieru ju¿ przymocowany do tablicy,
jasn¹ chmurkê  do zapisania tematu,
oko³o 40 kolorowych owali do zapisywania odpowiedzi,
pinezki, tamê samoprzylepn¹, kolorowe flamastry.

Nauczyciel przedstawia uczniom temat, zapisuj¹c go w chmurce i umieszczaj¹c j¹ na
plakacie.
Uczniowie tworz¹ plakat, zapisuj¹c odpowiedzi na owalach, stosuj¹c równowa¿niki
zdañ (skróty mylowe) i umieszczaj¹c owale na plakacie.
Uczniowie porz¹dkuj¹ plakat, przesuwaj¹c owale z zapisanymi mylami do obszarów
odpowiadaj¹cych na pytania:
 jak jest?
 jak powinno byæ?
 dlaczego nie jest tak, jak powinno byæ?
Podsumowanie: wyci¹gniêcie wniosków.
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2. Gospodarstwo rolne w warunkach integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
Cele:
 opisanie standardów sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych, jakie musz¹ spe³niæ gospodarstwa rolne po wejciu Polski do Unii Europejskiej,
 okrelenie mocnych i s³abych stron polskich gospodarstw rolnych,
 wskazanie potencjalnych zmian w gospodarstwie ojca.
Po zajêciach uczeñ potrafi:
 opisaæ standardy sanitarne, weterynaryjne i fitosanitarne, jakie musz¹ spe³niæ polskie
gospodarstwa rolne w UE,
 omówiæ mocne i s³abe strony polskich gospodarstw rolnych,
 wskazaæ szanse i zagro¿enia dla polskich rolników,
 okreliæ kierunki zmian koniecznych do przeprowadzenia w przysz³oci w gospodarstwie ojca.
Metody i formy pracy:
 plakat ciana,
 praca z materia³em ród³owym,
 analiza SWOT, drzewko decyzyjne.
Materia³y pomocnicze:
 folia, foliopisy,
 Rocznik Statystyczny 2003,
 arkusze papieru, markery, kolorowy papier, tama do przyklejania,
 Dostosowanie polskiego rolnictwa do integracji na poziomie gospodarstw rolnych 
za³¹cznik nr 1,
 Zestaw problemów, które nale¿y rozpatrzyæ stosuj¹c analizê SWOT  za³¹cznik nr 2,
 Opis metody  drzewko decyzyjne  za³¹cznik nr 3.
Czas pracy: 90 minut.

Przebieg zajêæ:

Polecenie 1:

Popro uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co ich gmina (region) mo¿e wnieæ
do Unii Europejskiej?
Powsta³e zapisy umieæ na du¿ym arkuszu papieru  odczytaj. W komentarzu nawi¹¿
do sytuacji zaistnia³ej w Danii w latach siedemdziesi¹tych przed przyst¹pieniem kraju do
UE, co doprowadzi³o w nastêpnych 15 latach do kolosalnych zmian na wsi duñskiej.
Podkrel wystêpuj¹ce niepokoje spo³eczne, zmiany wielkoci gospodarstw, wydajnoci pracy, koniecznoci przemieszczania siê ludnoci do miast.
Czas pracy: 10 minut.
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Polecenie 2:
Podziel klasê na 5 zespo³ów 45-osobowych. Wykorzystuj¹c materia³ ród³owy nr 1
oraz foliopisy wype³nij tabelê zamieszczon¹ poni¿ej wed³ug wzoru. Tabelê przygotuj na folii.
Czas pracy: 25 minut (plus 10 minut na podsumowanie).
Nazwa warunku

Przewidywane bariery

Rejestr gospodarstw i dzia³ek rolnych

 brak rodków finansowych na
uporz¹dkowanie sieci geodezyjnej
gospodarstw
 brak uregulowanych stosunków
w³asnoci
 mentalne (obawa przed kontrolami
organów do tego uprawnionych)

Kolczyki identyfikacyjne
Paszport zwierzêcia
Ochrona zwierz¹t gospodarskich
Warunki dostosowuj¹ce produkcjê mleka w gospodarstwie
do wymogów przepisów UE
Wymagania gospodarstw rolnych zwi¹zane z ochron¹
rodowiska
Wymagania uwzglêdniaj¹ce rodowisko naturalne
w zabudowaniach gospodarczych

Podsumuj uzyskane zapisy, zwracaj¹c uwagê na bariery finansowe, które mog¹ byæ nie do
pokonania przez w³acicieli ma³ych gospodarstw.
Polecenie 3:
Pracuj¹c w grupach i wykorzystuj¹c Rocznik Statystyczny 2004 oraz zestaw zagadnieñ  za³¹cznik nr 2, okrel mocne i s³abe strony polskich gospodarstw oraz potencjalne
szanse i zagro¿enia, które mog¹ siê pojawiæ w najbli¿szym czasie. Spostrze¿enia zapisz na
arkuszu papieru.
Czas pracy: 20 minut (plus 10 minut na podsumowanie).
Mocne strony polskich gospodarstw

S³abe strony polskich gospodarstw

Szanse

Zagro¿enia
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Po prezentacji prac dokonaj podsumowania, akcentuj¹c zapisy, które zosta³y zidentyfikowane jako mocne strony i szanse dla polskich gospodarstw. Jakie kroki nale¿a³oby podj¹æ, aby zniwelowaæ zagro¿enia?
Polecenie 4:
Wykorzystuj¹c informacje i wnioski z poprzednich æwiczeñ spróbuj rozwa¿yæ potencjalne kierunki zmian w gospodarstwie twojego ojca. Okrel pozytywne i negatywne skutki
zmian podjêtych kroków oraz cel (cele), jakie sobie postawisz.
Zapisy potencjalnych rozwi¹zañ oraz ich skutki umieæ na arkuszu papieru wed³ug
wzoru okrelonym w za³¹czniku nr 3 (opis metody  drzewko decyzyjne).
Czas pracy: 10 minut.
W podsumowaniu zaakcentuj koniecznoæ dokonywania ró¿norodnych wyborów przez
w³acicieli gospodarstw rolnych oraz ich konsekwencji dla cz³onków rodziny.

ZA£¥CZNIK 1

Scenariusz pt. Gospodarstwo rolne w warunkach integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹
Dostosowanie polskiego rolnictwa do integracji na poziomie gospodarstw rolnych
Termin dostosowanie oznacza przygotowanie jednostek gospodarczych, w tym wypadku gospodarstw rolnych, do spe³nienia wszystkich warunków okrelonych i zawartych
w przepisach prawa europejskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem przepisów sanitarnych,
fotosanitarnych, weterynaryjnych oraz z zakresu ochrony rodowiska.
Dostosowanie dotyczy jednostek centralnych (krajowych), regionalnych i schodzi do
poziomu samych gospodarstw, które traktuje siê jak podmioty gospodarcze (co jest obce
wielu polskim rolnikom).
Procesy dostosowawcze prowadzone s¹ na poziomie administracji rz¹dowej, zak³adów przetwórstwa rolnego oraz gospodarstw rolnych. Ministerstwo Rolnictwa
odpowiada za dostosowanie prawa i instytucji do wymogów integracji, wdro¿enia zasad,
narzêdzi Wspólnej Polityki Rolnej, tzn. uruchomienie agencji p³atniczych, stworzenie systemu monitoringu i kontroli, bazy danych o gospodarstwach rolnych w Polsce, obszarach
uprawnych, bazy danych o stanie liczebnym zwierz¹t w gospodarstwach.
W³aciciele zak³adów w obszarze przetwórstwa rolno-spo¿ywczego oraz rolnicy zobligowani s¹ do dostosowania standardów sanitarnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych do
ogólnych norm obowi¹zuj¹cych w krajach Unii.
Przemys³ miêsny i mleczarski (przetwórstwo ryb równie¿ temu podlega) musi dostosowaæ warunki produkcji, technologiê do norm narzuconych w interesie konsumenta,
je¿eli tego nie zrobi, podmioty gospodarcze musz¹ siê liczyæ z ograniczeniem zbytu, a docelowo z zaprzestaniem produkcji.
Na poziomie gospodarstw rolnych skoncentrowanych na hodowli zwierz¹t konieczne
bêd¹ dostosowania do technicznych warunków produkcji rolniczej, szczególnie:
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zapewnienie w³aciwego owietlenia,
warunków chowu poszczególnych grup zwierz¹t,
wentylacji,
okrelonej temperatury,
wyposa¿enie w p³yty gnojowe,
zainstalowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odprowadzenia cieków.

W przypadku producentów mleka nale¿y w gospodarstwie przewidzieæ:
l pomieszczenia izoluj¹ce czasowo chore zwierzê od zdrowych sztuk,
l pomieszczenia do przechowywania mleka w cile okrelonych warunkach sanitarnych.
Skorzystanie przez rolnika z dotacji do produkcji rolnej mo¿liwe bêdzie dopiero po z³o¿eniu co roku wniosku wraz za³¹cznikami.
Ka¿de gospodarstwo otrzymuje numer w utworzonym rejestrze krajowym gospodarstw
rolnych, ale do tego s¹ równie¿ potrzebne aktualne mapy geodezyjne (problem uregulowania stosunków w³asnoci tak, aby stan prawny odpowiada³ stanowi faktycznemu nie jest
najmocniejsz¹ stron¹ polskich gospodarstw). Rolnik zobligowany jest równie¿ do prowadzenia ewidencji zwierz¹t w gospodarstwie, dokumenty, na podstawie których da siê zwierzê
zidentyfikowaæ, otrzyma dop³atê lub nawet dokona sprzeda¿y, powinny byæ przechowywane w gospodarstwie 5 lat.
Dostosowanie do wymagañ Unii w gospodarstwach nastawionych na produkcjê ¿ywca rzenego.
Przepisy unijne bardzo rygorystycznie okrelaj¹ obowi¹zki na³o¿one na producenta
zwierz¹t rzenych. Wprowadzony system identyfikacji zwierz¹t pozwala na powi¹zanie danej sztuki z gospodarstwem, w którym urodzi³o siê i by³o hodowane, identyfikacjê poszczególnych w³acicieli.
l
l
l
l

System obejmuje docelowo:
zakolczykowanie zwierzêcia,
wykonanie tzw. paszportu,
prowadzenie rejestru indywidualnego zwierz¹t hodowanych w gospodarstwie,
utworzenie i prowadzenie bazy danych.

Zakolczykowanie musi odbyæ siê w ci¹gu 15 dnia od urodzenia. Na kolczykach
znajduje siê 14 znaków identyfikacyjnych  dwa pierwsze oznaczaj¹ Polskê, siedem nastêpnych  numer identyfikacyjny gospodarstwa w rejestrze, cztery pozosta³e  numer zwierzêcia w gospodarstwie. Nie jest mo¿liwy przewóz zwierz¹t bez zakolczykowania i zg³oszenia
do rejestru.
l
l
l
l

Paszport zawiera wszystkie dane o zwierzêciu:
datê urodzenia,
rasê,
p³eæ,
numer kolczyka matki,
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numer rejestracyjny gospodarstwa,
l numer kolczyka zwierzêcia.
l

W przypadku zwierz¹t z importu  kraj pochodzenia, datê wwozu z kraju trzeciego
oraz numer kolczyka nadany w kraju trzecim.
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Rolnik prowadzi równie¿ indywidualny rejestr zawieraj¹cy:
adres zamieszkania,
numer rejestracyjny gospodarstwa,
nazwisko w³aciciela,
zbiór danych o bydle, owcach i kozach urodzonych w gospodarstwie,
numery kolczyków,
rasê,
p³eæ,
rejestruje przybycie zwierzêcia do gospodarstwa oraz opuszczenie,
zobowi¹zany jest do wype³nienia i zg³oszenia karty urodzenia zwierzêcia w organie
nadzoru.
Ochrona zwierz¹t w gospodarstwie

l
l
l
l
l
l
l

Warunki hodowli musz¹ odpowiadaæ normom przewidzianym przez przepisy Unii, w tym:
wymogom technicznym budynków inwentarskich,
temperatury,
normom ¿ywieniowym,
dezynfekcji,
koniecznoci odrobaczania (winie),
wymogom technologicznym budynków,
odchowu ciel¹t i nadzoru nad nimi.

Produkcja mleka w gospodarstwie.
Przepisy szczegó³owo okrelaj¹, ¿e mleko mo¿e pochodziæ tylko od krów zdrowych, nie choruj¹cych na grulicê, brucelozê. Gospodarstwo musi korzystaæ
z ujêcia wody, która spe³nia okrelone standardy.
Byd³u nie wolno podawaæ substancji szkodliwych dla ¿ycia i zdrowia ludzi. Krowy musz¹ byæ badane przez weterynarza co najmniej raz w roku.
Mleko surowe musi spe³niaæ cile okrelone normy:
l nie powinno zawieraæ wiêcej ni¿ 100 tys. drobnoustrojów w 1 ml (przy
znakowaniu metod¹ p³ytkow¹ w temperaturze 30°C i 400 tys. komórek
somatycznych),
l nie powinno zawieraæ wody dodanej,
l posiadaæ punkt zamarzania w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 0,520°C,
l ciê¿ar l litra mleka pe³nego w temperaturze 20°C nie powinien byæ ni¿szy
ni¿ 1028 gramów,
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mleko powinno zawieraæ co najmniej 28 gramów bia³ka w 1 litrze,
l nie mniej ni¿ 8,5% suchej masy bezt³uszczowej w mleku ca³kowicie odt³uszczonym.
l

Gospodarstwo producenta mleka znajduje siê pod sta³¹ kontrol¹, próbki dobierane s¹
losowo, a zezwolenie na dostawy mleka cofa siê w przypadku, kiedy produkt nie spe³nia
wy¿ej wymienionych norm.
Higiena produkcji mleka
Pomieszczenia do doju i przechowywania powinny byæ odizolowane od róde³ zanieczyszczeñ, takich jak: sk³ady obornika, gnojowicy, toalet.
Wszystko musi byæ wyposa¿one w urz¹dzenia ³atwe do mycia, dezynfekcji. Zaleca siê
wy³o¿enie p³ytkami cian. Posadzki powinny mieæ nachylenie u³atwiaj¹ce odp³yw nieczystoci. Pomieszczenia powinny byæ w³aciwie dowietlone i posiadaæ sprawn¹ wentylacjê. Pomieszczenia do przechowywania mleka musz¹ byæ wyposa¿one w odpowiednie urz¹dzenia
ch³odnicze, posiadaæ zabezpieczenia przed owadami, gryzoniami.
Wyposa¿enie obiektu powinno byæ wykonane z materia³ów ³atwych w utrzymaniu
czystoci, nadaj¹cych siê do wykonywania dezynfekcji, odpornych na korozjê.
W pomieszczeniu musz¹ siê znajdowaæ miejsca do umycia r¹k, nie uruchamiane rêcznie.
Personel
Osoby pracuj¹ce przy udoju mleka musz¹ byæ zdrowe, posiadaæ okresowe badania
lekarskie.
Zobligowane s¹ do utrzymania w czystoci r¹k i ubioru przed i w trakcie udoju.
Wymagania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska
Opracowane s¹ zalecenia w zakresie ochrony rodowiska obejmuj¹ce nastêpuj¹ce kwestie:
l okrelenie limitu zastosowania wszystkich rodzajów nawozów w sposób zbilansowany,
l wprowadzenie limitu nawozów azotowych w strefach wra¿liwych.
Konieczne bêdzie równie¿ dookrelenie okresów, w których nie bêdzie mo¿na stosowaæ
nawozów mineralnych, ograniczenie stosowania nawozów na terenach charakteryzuj¹cych siê
du¿ymi nachyleniami stoków, utrzymanie nie zagospodarowanych pasów ochronnych wzd³u¿
cieków, okrelenie pojemnoci zbiorników na gnojowicê, wymaganych elementów w p³ytach
gnojowych, niestosowanie nawozów na gruntach zalanych lub zamarzniêtych, okrelenie re¿imów technologicznych koniecznych w trakcie procesu produkcji nawozów sztucznych.
Zabudowania gospodarcze
Generalnie gospodarstwo rolne nie powinno wp³ywaæ negatywnie na rodowisko naturalne.
Konieczne s¹ nastêpuj¹ce zabezpieczenia (okrelone w formie zaleceñ):
l zbiorniki na p³ynne odchody zwierzêce wyposa¿one w nieprzepuszczalne ciany, wystarczaj¹ce na gromadzenie nieczystoci przez co najmniej 6 miesiêcy, wyposa¿one
w szczelne przykrycie z otworem wyjciowym i wentylacyjnym,
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obornik gromadzony w pomieszczeniach inwentarskich lub gromadzony na nieprzepuszczalnych p³ytach, zabezpieczony przed wodami deszczowymi lub wysychaniem,
l zabrania siê magazynowania obornika w pryzmach, bezporednio na polach (mo¿e
dojæ do ska¿enia wód gruntowych),
l pryzmy kiszonki powinny byæ sk³adowane tak, aby wycieki odp³ywa³y bezporednio do
studzienek.
l

ród³a:
Dyrektywa 98/58 EWG dotycz¹ca ochrony zwierz¹t gospodarskich.
Dyrektywa 91/630 EWG dotycz¹ca ochrony trzody chlewnej.
Dyrektywy 91/629 EWG i 97/2/EWG obejmuj¹ce elementy ochrony zwierz¹t.
Dyrektywa Rady 92/46 EEC w sprawie warunków zdrowotnych w produkcji i zasad wprowadzania
na rynek mleka surowego i produktów mlecznych.
Dyrektywa Rady 85/397/EEC z pó. zmianami zawartymi w Dyrektywie 89/165 EEC w sprawie
stanu zdrowotnego zwierz¹t, od których pozyskiwane jest mleko surowe.
Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 820/97 ustanawiaj¹ce system identyfikacji i rejestracji byd³a oraz
oznakowanie wo³owiny i produktów pochodnych wo³owiny.
Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1141/97 okrelaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania Rozporz¹dzenia
Rady (WE) nr 820/97.

ZA£¥CZNIK 2

Schemat drzewa decyzyjnego
Wskazówki: W pniu drzewa nale¿y wpisaæ, na czym polega problem decyzyjny, czyli to,
w jakiej sprawie trzeba podj¹æ decyzjê. Nastêpny poziom to ga³êzie, gdzie wpisuje siê
mo¿liwe rozwi¹zania problemu. Nasz schemat ma tylko trzy ga³êzie, ale mo¿na wype³niæ
tylko dwie, albo dorysowaæ nastêpne. Trzeci poziom to miejsce na rozpisanie dobrych
i z³ych (osobno!) konsekwencji poszczególnych wariantów rozwi¹zania problemu. W koronie drzewa nale¿y okreliæ cele i wartoci, którymi kieruje siê osoba podejmuj¹ca decyzjê.
Stanowi¹ one zarazem kryterium oceny rozwa¿anych mo¿liwoci.
Drzewo decyzyjne
Graficzny zapis analizy procesu podejmowania decyzji zwanych drzewem decyzyjnym autorstwa Roder`a LaRaus`a Remy`ego mo¿e byæ wykorzystany dla zauwa¿enia przez
uczniów zwi¹zków miêdzy ró¿nymi mo¿liwociami rozwi¹zañ rozwa¿anego problemu, ich
konsekwencjami oraz wartociami uznawanymi przez osobê podejmuj¹c¹ decyzjê lub oceniaj¹c¹ decyzjê ju¿ podjêt¹.
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S³u¿y rozwijaniu umiejêtnoci dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, z pe³n¹
wiadomoci¹ skutków, które ta decyzja mo¿e przynieæ.
Graficzna forma drzewa decyzyjnego zawiera podstawowe elementy procesu podejmowania decyzji:
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a) zdefiniowanie problemu, który bêdziemy rozpatrywaæ,
b) znalezienie ró¿nych mo¿liwych rozwi¹zañ  drzewo bêdzie mia³o tyle ga³êzi, ile bêdzie
tych mo¿liwoci,
c) okrelenie pozytywnych i negatywnych skutków ka¿dej mo¿liwoci z punktu widzenia
stawianych sobie celów lub wartoci,
d) podjêcie decyzji.

1.
2.
3.
4.

Sposób przeprowadzenia:
W trakcie lekcji nauczyciel okrela problem, który bêdzie przedmiotem analizy.
Dzieli uczniów na grupy 46-osobowe, ka¿da grupa otrzymuje przygotowane wczeniej arkusze z narysowanym drzewem decyzyjnym, prowadz¹cy okrela czas na wykonanie æwiczenia (1015 min).
W czasie pracy w grupach uczniowie okrelaj¹ mo¿liwoci rozwi¹zania problemu, wypisuj¹ zalety i wady ka¿dej z mo¿liwoci, a nastêpnie podejmuj¹ decyzjê o sposobie
rozwi¹zania problemu.
Nastêpnie uczniowie kolejno relacjonuj¹ efekty pracy swojej grupy. W razie potrzeby
nauczyciel komentuje efekty pracy uczniów.
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Beata Przybylska

Jak zorganizowaæ
szkolny klub europejski?
1. Podstawy
Idea zak³adania klubów europejskich zosta³a zapocz¹tkowana w Portugalii przez Margarid Belard. Ta forma realizacji wymiaru europejskiego w edukacji bardzo szybko znalaz³a
swoich naladowców w innych krajach europejskich. W Portugalii kluby te pocz¹tkowo
funkcjonowa³y przy placówkach owiatowych, a tak¿e na uniwersytetach. Póniej idea ta
rozsta³a rozpropagowana w szko³ach. W krajach Unii Europejskiej kluby europejskie s¹:
form¹ pozaszkolnej dzia³alnoci, uzupe³niaj¹ podstawowy program nauczania b¹d s¹ jego
integraln¹ czêci¹. W Niemczech, Danii, W³oszech kluby s¹ elementem edukacyjnym, który
jest realizowany podczas godzin lekcyjnych. Zró¿nicowanie uzale¿nione jest od specyfiki
systemu edukacyjnego ka¿dego z pañstw cz³onkowskich. Ciekawostk¹ w tych krajach s¹
kluby rodowiskowe, zrzeszaj¹ce cz³onków spo³ecznoci lokalnej.
W trakcie przygotowañ Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej idea zak³adania
szkolnych klubów europejskich zosta³a szeroko promowana. Kluby Europejskie by³y dope³nieniem zadañ szko³y wynikaj¹cych z realizacji europejskich cie¿ek miêdzyprzedmiotowych oraz innych form edukacji. W Polsce w czasie tego procesu niezwykle wa¿ne sta³o siê
odpowiednie przygotowanie m³odego pokolenia do nowej rzeczywistoci i zmian wynikaj¹cych z przysz³ego cz³onkostwa. Bardzo czêsto, w tym okresie, dzia³ania m³odzie¿y wraz
z nauczycielami uto¿samiane by³y z promocj¹ przysz³ego cz³onkostwa Polski w strukturach
Unii Europejskiej wród m³odzie¿y i spo³ecznoci lokalnej. Dzi, po wejciu do Unii Europejskiej wiele klubów przeformu³uje swoje dzia³ania i cele. Warto wspomnieæ, i¿ idea klubów
europejskich nie powinna siê ograniczaæ do wiedzy o krajach Unii Europejskiej, historii tej
organizacji i jej funkcjonowaniu. Najczêciej opiekunowie klubów sugeruj¹ m³odzie¿y du¿o
szerszy zakres wiedzy, terytorialnie zwi¹zany z ca³ym kontynentem europejskim, jego histori¹ i wybranymi tematami, które m³odzie¿ sugeruje.
Poni¿ej zostanie zaprezentowane odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania dotycz¹ce zak³adania i funkcjonowania szkolnych klubów europejskich.

l Czym s¹ szkolne kluby europejskie?
Szkolne kluby europejskie (skrót SKE) s¹ orodkami dzia³alnoci na polu kszta³cenia
europejskiego. Przyjmuj¹ formê swobodnie tworzonych, najczêciej nieformalnych (tzn. niewymagaj¹cych s¹downej rejestracji jako stowarzyszenie) grup uczniów zainteresowanych
poszerzeniem swojej wiedzy oraz nabyciem konkretnych umiejêtnoci.
Szkolne kluby europejskie dzia³aj¹ na zasadach zajêæ fakultatywnych.
Szkolne kluby europejskie wpisuj¹ siê doskonale w cele edukacji europejskiej poprzez
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wsparcie jej trzech komponentów, czyli przekazywania wiedzy o Europie, kszta³towania
umiejêtnoci oraz postaw.
l

Wiedza

Zakres tematyczny dzia³añ klubu jest bardzo szeroki. Mo¿e on obejmowaæ, miêdzy
innymi, wiedzê o procesie integracji europejskiej i procesach zachodz¹cych w Polsce
w zwi¹zku z cz³onkostwem Polski w organizacjach dzia³aj¹cych na terenie Europy, poznawanie poszczególnych krajów europejskich, wybrane zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem organizacji europejskich, wiedzê w wybranej dziedzinie, takiej jak: kino europejskie,
historia teatru w Europie, migracje, stereotypy i wiele innych.
l

Umiejêtnoci

Umiejêtnoci, które g³ównie kszta³tuje siê w SKE to: praca w grupie, organizacja przedsiêwziêcia, prezentowanie w³asnego zdania i przekonywania do niego innych, samoprezentacja, kierowanie zespo³em ludzi. Przy kszta³towaniu tych umiejêtnoci istotna jest metoda
projektu edukacyjnego.
l

Postawa

Postawa, któr¹ kszta³tuje siê w SKE opiera siê na wartociach, które klub promuje.
Dotyczy to g³ównie takich wartoci, jak: demokracja, tolerancja, poszanowanie praw cz³owieka. Klub europejski mo¿e tak¿e opieraæ siê tak¿e na podstawach postaw kszta³towania
spo³eczeñstwa obywatelskiego, zaanga¿owanego w dzia³ania dla spo³ecznoci lokalnej.
l

Kto tworzy klub?

Uczniowie dzia³aj¹ wspólnie z nauczycielem  opiekunem SKE. Ich dzia³ania najczêciej zlokalizowane s¹ w szko³ach. Najczêciej klub posiada w³asn¹ salê, wyodrêbnion¹ czêæ
budynku szkolnego, zwan¹ siedzib¹ klubu, gdzie przeprowadza siê spotkania i inne aktywnoci. Ustalenie liczby uczniów zale¿ne jest od opiekuna i dyrekcji szko³y. Najczêciej jest to
grupa od 10 do 30 osób. W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem uczniów tak¹ form¹ dzia³añ
w szkole oraz chêci¹ nauczycieli prowadzeniem takich zajêæ, w niektórych szko³ach mo¿na
spotkaæ sekcje SKE. Nauczyciele, w zwi¹zku ze swoj¹ specjalnoci¹ dziel¹ m³odzie¿ na mniejsze
grupy, które pracuj¹ osobno nad poszczególnymi projektami i innymi aktywnociami
w sekcjach. Sekcje okazjonalnie ³¹cz¹ swoje dzia³ania, na przyk³ad podczas organizacji dni
europejskich. Mo¿liwe sekcje to: jêzykowa, geograficzno-przyrodnicza, dyskusyjna, kina
europejskiego itd. Od kilku lat niektóre kluby europejskie rozszerzaj¹ swoje dzia³ania na
rodowisko lokalne. Cz³onkowie klubu powiêcaj¹ swój czas dobrowolnie uczestnicz¹c
w jego dzia³aniach.
l

Jak czêsto powinny odbywaæ siê spotkania?

Spotkania najczêciej odbywaj¹ siê raz w tygodniu. Choæ trudno wyznaczaæ sztywne
regu³y. W wielu klubach intensyfikuje siê spotkania w zwi¹zku z przedsiêwziêciami klubu.
W zwi¹zku z przygotowaniem projektu spotkania s¹ czêstsze. Wiele klubów wydziela grupy
pracuj¹ce nad poszczególnymi zagadnieniami. To te grupy okrelaj¹ czêstotliwoæ spotkañ.
Dla realizacji projektu przyjmuje siê podzia³ na grupê zajmuj¹c¹ siê logistyk¹ przedsiêwziê-
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cia; grupê zajmuj¹c¹ siê tzw. PR (public relations)  reklam¹, powiadomieniem o przedsiêwziêciu, w tej grupie mo¿e byæ wy³oniony rzecznik prasowy lub osoba do kontaktów
z pras¹; grupê, zajmuj¹c¹ siê tzw. FR (fund raising) pozyskuj¹c¹ dodatkowe rodki finansowe na realizacjê przedsiêwziêæ. Podzia³ taki nie jest regu³¹ i wystêpuje g³ównie w szko³ach
ponadgimnazjalnych.
l

Jakie s¹ cele za³o¿enia szkolnego klubu europejskiego?

Celem szko³y jest zwiêkszenie ofert zajêæ pozalekcyjnych. Bardzo czêsto, w zwi¹zku ze
swoimi aktywnociami klub europejski staje siê wizytówk¹ szko³y.
Najwa¿niejszym aspektem dzia³alnoci klubów jest rozwiniêcie wiadomoci uczniów
na bazie omawianych zagadnieñ w wybranej grupie tematycznej. £¹czy siê to cile z poszerzeniem wiedzy na temat Europy, jej historii, geografii, kultury, gospodarki. Istotnym zagadnieniem jest równie¿ ochrona rodowiska naturalnego, dziedzictwa narodowego, prawa
cz³owieka jak i wartoci, takich jak: szacunek, tolerancja, solidarnoæ, demokracja. Wa¿na
jest znajomoæ europejskich instytucji i procesu integracji. Poza tym istotna jest aktywizacja
uczniów poprzez dzia³ania realizowane w ramach programu klubu, zachêcenie ich do dzia³ania na korzyæ spo³ecznoci szkolnej i lokalnej.
Dla nauczycieli prowadz¹cych klub istotne wydaje siê realizowanie nowej formy aktywnoci w szkole. Najbardziej zaanga¿owani opiekunowie staj¹ siê tak¿e liderami spo³ecznoci lokalnej, poprzez realizacjê aktywnoci, które do niej trafiaj¹.
Dodatkowo nale¿y wspomnieæ o celu, którym jest integracja rodowiska lokalnego
i kszta³towanie wiadomoci europejskiej wród spo³ecznoci lokalnej.
l

Jak okreliæ dzia³alnoæ szkolnego klubu europejskiego?

Na dzia³alnoæ klubów wp³yw ma rodowisko szkolne i ca³a spo³ecznoæ lokalna.
Od ich pomocy i dobrej woli zale¿y czêsto, czy dane przedsiêwziêcie siê powiedzie.
Dlatego niezwykle wa¿na jest wspó³praca klubu z lokalnymi instytucjami i jak najszersza
akcja promocyjna w³asnej dzia³alnoci. Kluby europejskie spe³niaj¹ podobne za³o¿enia, choæ
sposób ich realizacji mo¿e byæ ró¿ny. Wszystko zale¿y od pomys³owoci i inicjatywy ich
cz³onków.
l








Jakie dzia³ania mo¿e podejmowaæ szkolny klub europejski?

Wród dzia³añ mo¿na wymieniæ:
konkursy wiedzy o Europie, konkursy recytatorskie, konkursy piosenki  organizacja
konkursów w szkole b¹d udzia³ w takich konkursach;
rozpowszechnianie informacji w formie gazetki, gazetki ciennej, organizowanie spotkañ dla ca³ej szko³y z zaproszonymi goæmi,
prowadzenie w³asnej strony internetowej;
organizowanie imprez  dni europejskich, konferencji, symulacji, przegl¹dów filmu,
konkursów piosenki, debat;
wywiady z ciekawymi ludmi;
wspó³praca z innymi klubami;
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 badania, sondy;
 praca nad projektem edukacyjnym.
Zacz¹æ mo¿na od rozdzielenia prostych zadañ pomiêdzy uczniów. Mo¿e to byæ opracowanie programu dzia³ania, zredagowania informacji o klubie do gazetki, przygotowania
ciennej gazetki szkolnej, przygotowania oficjalnego otwarcia, poinformowania ca³ej spo³ecznoci lokalnej o rozpoczêciu dzia³alnoci. Nastêpnie mo¿na przejæ do bardziej
anga¿uj¹cych przedsiêwziêæ, takich jak: zorganizowanie konkursów na temat wiedzy
o Europie (plastycznych, muzycznych, historycznych), dni europejskich w szkole, czy dni
jednego pañstwa europejskiego, zaproszenie do wspólnej debaty innych klubów z s¹siednich szkó³ itp.
Dla tych, którzy chc¹ rozpocz¹æ prace w szkolnym klubie europejskim niezbêdny mo¿e
okazaæ siê poni¿szy przewodnik, która przedstawia drogê opiekuna w ramach 8 kroków.

2. 8 kroków ku Szkolnemu Klubowi Europejskiemu przewodnik dla
nauczyciela w pierwszym etapie funkcjonowania klubu
Krok 1

Inicjatywa
Pomys³ z³o¿enia klubu, z którym uczniowie przyszli do nauczyciela to pocz¹tek drogi
do jego realizacji. Kilka osób to dobra grupa inicjatywna, która mo¿e rozpocz¹æ dzia³ania.
Podczas spotkania grupy inicjatywnej z nauczycielem dobrze zastanowiæ siê nad pomys³em,
przysz³ymi zadaniami klubu. Dla urzeczywistnienia pomys³u istotne jest przy³¹czenie innych
osób. Pomys³ mo¿na przedstawiæ w klasach. Na spotkaniu mo¿na przygotowaæ plakat informuj¹cy o klubie i wywiesiæ go w szkole (za³¹cznik 1).
Je¿eli pomys³ wychodzi od nauczyciela, musi zastanowiæ siê, jak zachêciæ pierwsze
osoby, które stworz¹ grupê inicjatywn¹. Dobrym pomys³em jest spotkanie wybranej grupy
m³odzie¿y z zaprzyjanionymi przedstawicieli istniej¹cego klubu w s¹siedniej szkole.
Krok 2

Formalnoci w szkole
Nauczyciel, który chce obj¹æ opiekê nad klubem powinien powiadomiæ o tym dyrekcjê
oraz innych nauczycieli, zachêcaj¹c ich do wspó³pracy w przysz³oci. Powiadomieni powinni zostaæ tak¿e opiekun samorz¹du szkolnego, przedstawiciele Rady Rodziców. Mo¿e okazaæ siê przydatne spotkanie w takim gronie, by ustaliæ plan pomocy przy za³o¿eniu takiego
klubu.
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Krok 3

Pierwsze trzy spotkania
Podczas pierwszych spotkañ mo¿na zastanowiæ siê nad:
a) logo Klubu  dobry pomys³ to og³oszenie konkursu na najlepszy projekt logo,
b) nazwa Klubu  w zwi¹zku z du¿¹ iloci¹ szkolnych klubów europejskich warto zastanowiæ siê nad oryginalna nazw¹ dla tej grupy, przydatne zw³aszcza przy kontaktach
z mediami,
c) legitymacja klubowicza,
d) wstêpne zasady dzia³ania,
e) papier firmowy,
f) flaga,
g) w³asna strona internetowa lub informacja o klubie na stronie internetowej szko³y,
h) ...inne ciekawe pomys³y mile widziane.
Krok 4

Pierwsze wspólne dzia³anie
Dla wykorzystania zaanga¿owania osób warto szybko przejæ do pierwszych wspólnych dzia³añ. Na pocz¹tek zaproponowane powinny zostaæ nie wymagaj¹ce du¿ego zaanga¿owania aktywnoci. Warto sprawdziæ siê w ma³ym projekcie, by póniej realizowaæ wiêksze. Mo¿e to byæ propozycja zorganizowania spotkania o tematyce europejskiej z zaproszonym gociem. W celu przygotowania siê do zadawania pytañ trzeba zadbaæ o dokumentacjê, niezbêdne informacje.
Krok 5

Siedziba
Istotne z punktu widzenia zintegrowania grupy jest w³asne miejsce w szkole, gdzie
mo¿na gromadziæ materia³y, dokumentacjê i spotykaæ siê bez skrêpowania czy zbêdnych
ograniczeñ. Przy sprzyjaj¹cych okolicznociach warto zadbaæ o ma³y skrawek przestrzeni
szkolnej i zaadaptowaæ j¹ na potrzeby klubu.
Krok 6

Kontakty i rejestracja
Podczas pierwszych miesiêcy warto te¿ zadbaæ o powiadomienie wszystkich potencjalnych sojuszników klubu w spo³ecznoci lokalnej o jego funkcjonowaniu. Nie zaszkodzi wys³aæ listy powiadamiaj¹ce o powstaniu klubu, zachêcaj¹ce do wspó³pracy i ewentualnej pomocy w dzia³aniach. List mo¿na wys³aæ do odpowiednich przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, osób zajmuj¹cych siê owiat¹, stowarzyszeñ i fundacji proeuropejskich, innych klubów europejskich w regionie.
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Klub europejski warto te¿ zarejestrowaæ. Rejestracja nie jest obowi¹zkowa, ale dziêki
niej dane o klubie znajd¹ siê w bazie ogólnopolskiej. Organizacje proeuropejskie korzystaj¹
z niej wysy³aj¹c materia³y o konferencjach, spotkaniach, publikacje, prasê europejsk¹. Rejestracjê SKE prowadz¹:
a. Centrum Informacji Europejskiej UKIE, ul. Krucza 38/42, Warszawa
Formularz mo¿na pobraæ na stronie: www.cie.gov.pl. Po zarejestrowaniu klubu otrzymacie oficjalne potwierdzenie rejestracji klubu. Jest to potwierdzenie waszej dzia³alnoci, mo¿na je wykorzystaæ przy kontaktach ze sponsorem
b. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37, Warszawa
Formularz mo¿na pobraæ na stronie: www.schuman.org.pl.
c. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (siedziba w ka¿dym województwie), adresy pocztowe dostêpne na stronie www.cie.gov.pl.
Warto zadbaæ te¿ o dokumentacjê wszystkich przedsiêwziêæ klubu.
Krok 7

Statut, wybór w³adz i program
Istotn¹ podstaw¹ dla funkcjonowania klubu jest statut. Ustalenie jego treci zajmuje
sporo czasu. Dlatego do tego zadania mo¿na wyodrêbniæ grupê osób, która przedstawi
swoj¹ propozycjê reszcie osób. Statut jest wa¿nym dokumentem, który reguluje kwestie
dotycz¹ce funkcjonowania, jak i rozwi¹zywania ewentualnych sporów miêdzy cz³onkami.
Przyk³adowe statuty mo¿ecie znaleæ w Internecie. Przyk³adem mo¿e byæ regulamin funkcjonowania samorz¹du uczniowskiego. W za³¹czniku 2 znajdziecie propozycje takiego statutu. Statut powinien zostaæ przystosowany do potrzeb klubu, wieku grupy w nim dzia³aj¹cej oraz specyfiki dzia³alnoci.
Na bazie statutu dokonuje siê wyboru w³adz, które pe³ni¹ swoje obowi¹zki i korzystaj¹
z praw na mocy im przyznanej delegacji przez grupê. Zgodnie ze statutem w³adze stanowi:
przewodnicz¹cy klubu (prezes), jego zastêpca, skarbnik, sekretarz. We w³adzach klubu powinni zasiadaæ wy³¹cznie uczniowie. Rol¹ nauczyciela jest pomoc, koordynacja, a czêsto
te¿ inspiracja grupy.
Program klubu jest okreleniem dzia³añ grupy. Istotne jest zarysowanie harmonogramu przedsiêwziêæ.
Krok 8

Uroczyste otwarcie
Pierwszy etap przygotowawczy dzia³añ SKE warto zakoñczyæ uroczystym otwarciem
SKE. Zaproszenia mo¿na wys³aæ do zaprzyjanionych osób z innych klubów, przedstawicieli
instytucji. W uroczystoci powinna uczestniczyæ dyrekcja szko³y oraz przedstawiciele Rady
Rodziców. Otwarcie mo¿e byæ po³¹czone z krótkim wyk³adem b¹d prezentacj¹. Czêsto
otwarcie po³¹czone jest z oficjalnym otwarciem zaadaptowanej siedziby klubu.
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Przyk³adowy statut szkolnego klubu europejskiego
Poni¿ej zaprezentowany zosta³ przyk³ad statutu SKE. Mo¿na go wykorzystaæ przy budowie w³asnego statutu. Z pewnoci¹ odrêbnoci wynikaj¹ce z profilu dzia³añ klubu, celów
przyjêtych, czy te¿ wieku uczniówcz³onków klubu wywr¹ swoje piêtno podczas kszta³towania tego dokumentu. Ka¿dy statut powinien byæ wypracowany przez grupê do tego powo³an¹ i zatwierdzony przez wszystkich cz³onków klubu. Z pewnoci¹ dowiadczenie opiekuna
klubu bêdzie wielk¹ pomoc¹ przy jego konstruowaniu. W zwi¹zku z tym, ¿e SKE to grupa
nieformalna, przy budowie statutu nie trzeba cile trzymaæ siê prawnych wymogów. Warto
jednak wspomnieæ, ¿e jest standardem pewien szablon postanowieñ, który zosta³ poni¿ej
przedstawiony. Przygotowanie statutu to wielka próba konstrukcji podstawy prawnej pewnej formy organizacji tworzonej przez uczniów. Jest to umiejêtnoæ, któr¹ uczniowie mog¹
w przysz³oci wykorzystaæ do tworzenia podobnych form organizacyjnych w spo³ecznoci
lokalnej.
Statut szkolnego klubu europejskiego (projekt)
§1
Szkolny klub europejski, zwany dalej klubem skupia uczniów szko³y..... wokó³ idei ........ .
Szkolny klub europejski jest autonomiczn¹ grup¹ dzia³aj¹c¹ przy .................
Szkolny klub europejski to...................
§2
Klub powo³uje siê na czas nieokrelony.
§3
Terenem dzia³ania klubu jest ..........., a siedziba mieci siê w ........... (nazwa szko³y, lokalizacja w szkole).
§4
Celem klubu jest:
 popularyzacja wród uczniów wiedzy .......;
 pozyskiwanie przez cz³onków klubu wiedzy o .....;
 propagowanie idei integracji europejskiej w szkole;
 prze³amywanie stereotypów;
 propagowanie nauki jêzyków obcych oraz ich praktycznego wykorzystania;
 wspieranie inicjatyw s³u¿¹cych ......;
 .... .
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§5
Dzia³alnoæ w klubie opiera siê na pracy spo³ecznej cz³onków klubu.
§6
Dzia³ania klubu to:
 zbieranie i upowszechnianie informacji o .....;
 prezentowanie kultury w poszczególnych pañstwach europejskich;
 organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, wyk³adach, konkursach, festynach, imprezach, wycieczkach, debatach, szkoleniach, których celem jest upowszechnianie
idei zjednoczonej Europy;
 organizowanie wymiany m³odzie¿y lub kontaktów z m³odzie¿¹ z innych krajów poprzez noniki elektroniczne;
 wspó³praca z organizacjami proeuropejskimi;
 wspó³praca z innymi klubami europejskimi;
 ....... .
§7
Cz³onkowie klubu dziel¹ siê na: zwyczajnych, wspieraj¹cych i honorowych.
Cz³onkiem zwyczajnym klubu mo¿e zostaæ uczeñ, który ukoñczy³ .......lat, zapozna³ siê
z statutem klubu, z³o¿y³ deklaracjê cz³onkowsk¹, w której zobowi¹za³ siê do dzia³ania zgodnie ze Statutem klubu. Osoby do 18 roku ¿ycia zobowi¹zane s¹ tak¿e dostarczyæ pisemn¹
zgodê rodziców / opiekunów do przyst¹pienia do klubu. Decyzjê o przyjêciu nowego cz³onka zwyczajnego podejmuje Zarz¹d w formie uchwa³y.
Cz³onkiem wspieraj¹cym klubu mo¿e zostaæ osoba fizyczna lub prawna, wspieraj¹ca dzia³alnoæ klubu. O przyjêciu cz³onka wspieraj¹cego decyduje Zarz¹d w formie uchwa³y.
Tytu³ cz³onka honorowego jest nadawany jako dowód uznania dzia³añ przez cz³onków klubu. Decyzjê o nadaniu tytu³u cz³onka honorowego podejmuje Walne Zebranie.
Cz³onkostwo w klubie ustaje na skutek:
 dobrowolnego wyst¹pienia zg³oszonego na pimie Zarz¹dowi;
 wykluczenia uchwa³¹ Zarz¹du z powodu nieprzestrzegania statutu lub uchwa³ klubu;
 mierci.
Od uchwa³y w przedmiocie skrelenia lub wykluczenia przys³uguje odwo³anie w terminie 30
dni od podjêcia decyzji do Walnego Zebrania cz³onków.
§8
W³adzami klubu s¹:
 Walne Zebranie
 Zarz¹d Klubu
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Walne Zebranie cz³onków zwo³ywane jest raz na ......miesi¹ce przez Zarz¹d Klubu. Cz³onkowie klubu powinni zostaæ poinformowani o zebraniu przynajmniej 10 dni przed zebraniem. Decyzje podczas Walnego Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Do kompetencji Walnego Zebrania nale¿y:
 ustalanie dzia³añ klubu,
 wybór Zarz¹du klubu,
 nadawanie godnoci cz³onka honorowego,
 podejmowanie uchwa³ w sprawie zmian statutu lub rozwi¹zania klubu,
 rozpatrywania odwo³añ od decyzji Zarz¹du,
 zaproszenie do rady Patronów klubu.
Zarz¹d klubu sk³ada siê z ......osób (proponuje siê od 3 do 5), w tym Przewodnicz¹cego
(mo¿e byæ przyjêta nazwa Prezesa b¹d inna), jego zastêpcy, sekretarza, skarbnika i jest
wybierany na okres 1 roku w g³osowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania. Do kompetencji Zarz¹du nale¿y:
 reprezentowanie klubu na zewn¹trz i dzia³anie w jego imieniu,
 realizowanie uchwa³ walnego Zebrania,
 sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci,
 zwo³ywanie zebrañ,
 uchwalanie planów dzia³añ,
 przyjmowanie, skrelanie i wykluczanie cz³onków klubu,
 rozpatrywanie sporów miêdzy cz³onkami, w zwi¹zku z dzia³aniami klubu.
§9
Ustanawia siê tak¿e Radê Patronów Szkolnego Klubu Europejskiego, w sk³ad które wchodziæ bêd¹ osobistoci spo³ecznoci lokalnej, które na probê wystosowan¹ od cz³onków
klubu wyra¿¹ chêæ objêcia patronatu nad klubem.
Statut mo¿e równie¿ zawieraæ równie¿ inne ustalenia, które uczniowie uwa¿aj¹ za
istotne z punktu widzenia dzia³añ klubu.
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ZA£¥CZNIK 2
Plakat  informacja  zaproszenie na pierwsze spotkanie szkolnego klubu
europejskiego  przyk³ad
Czy s³ysza³e ju¿
o szkolnym klubie europejskim?
Czym zajmuje siê klub europejski?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Kto mo¿e nale¿eæ do klubu europejskiego?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Klub Europejski czeka na nowe pomys³y i propozycje.
Jeli:
 pragniesz poznaæ ciekawych ludzi
 chcesz dowiedzieæ siê czego o wspó³czesnej Europie
 lubisz pracowaæ w zespole
 chcesz aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu szko³y
PRZYJD NA SPOTKANIE KLUBU EUROPEJSKIEGO !!!!
.................... (data i miejsce spotkania)
...................................................................
Literatura uzupe³niaj¹ca:
Bardzo przydatnym w praktyce szkolnej opracowaniem edukacyjnym dotycz¹cym szkolnych klubów europejskich jest wydany w 2002 roku na zlecenie UKIE przez CODN przy
wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  Szkolny Klub Europejski. Poradnik, pod redakcj¹ Joanny Gospodarczyk, w którym na
300 stronach zawarto szereg przydatnych w pracy klubów informacji i propozycji rozwi¹zañ kwestii organizacyjnych i dydaktycznych. Inne warte polecenia opracowania to:

Bardzel J., Gruca A., Weso³owska H., Zaufal K., Kluby Europejskie, (w:) Europa na co dzieñ  pakiet
edukacyjny, CODN, Warszawa 1997.
Pawlêga M., Zak³adanie SKE, (w:) Pozaszkolne formy edukacji europejskiej  dowiadczenia, PRRE,
Warszawa 2003.
Schennan M., Teaching about Europe, Council of Europe, Strasburg, 1991.
Belard M., Kluby Europejskie, Urz¹d Rady Ministrów, Warszawa, 1994.
Przybylska B., Kluby europejskie najlepsz¹ metod¹ wdra¿ania edukacji europejskiej w szko³ach, (w:)
Czachór Z., Przybylska B. (red.), M³odzie¿owe Inicjatywy Proeuropejskie, Poznañ 2001.
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Program dzia³ania klubu europejskiego 
przyk³ady dzia³alnoci
Pierwsze szkolne kluby europejskie powsta³y w Polsce w 1993 roku, a sama idea funkcjonowania, organizowania grup uczniowskich (szkolnych lub rodowiskowych) narodzi³a siê
w Portugalii znacznie wczeniej i stamt¹d przywêdrowa³a do Polski. Dzia³ania szkolnych klubów europejskich opieraj¹ siê z jednej strony na celach, zadaniach, sformu³owanych treciach i osi¹gniêciach, poszerzaniu okrelonych przez ustawodawcê
w dokumencie o nazwie  Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego, z drugiej
strony  potrzebach, mo¿liwociach rodowiska lokalnego oraz wiedzy, umiejêtnoci i motywacji opiekuna szkolnego klubu europejskiego. Poni¿ej przedstawiono kilka propozycji dzia³añ szkolnych klubów europejskich z uwzglêdnieniem etapów ich funkcjonowania.
Wród propozycji dzia³añ znalaz³y siê takie, które adresowane s¹ do klubów rozpoczynaj¹cych pracê, bêd¹cych na pocz¹tku drogi oraz takie, które funkcjonuj¹ d³u¿ej, okrzep³y,
a uczestnicy nabrali dowiadczenia.
Z analizy szkolnych klubów europejskich wynika, ¿e zwykle wskazuj¹ one
cele, takie jak:
 poznanie celów historii za³o¿eñ Unii Europejskiej,
 rozwijania i poszerzania wiedzy w procesach integracji krajów Unii Europejskiej,
 budzenia zainteresowania problemami integracji w kontekcie przemian geopolitycznych i gospodarczych Europy ze szczególnym uwzglêdnieniem Polski,
 okrelania wzajemnej zale¿noci miêdzy podstawami to¿samoci i suwerennoci oraz
podstawami wspólnotowymi Unii Europejskiej,
 rozumienia kontekstu aktualnych wydarzeñ spo³ecznych, kulturalnych, gospodarczych
i politycznych w Polsce i w Europie,
oraz docelowo:
 rozwijania ró¿nych form wspó³pracy m³odzie¿y,
 przygotowania do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu publicznym (z uwzglêdnieniem
równie¿ poruszania siê po europejskim rynku pracy),
oraz takich celów, jak:
 poszanowanie praw cz³owieka,
 rozwój elementów ¿ycia demokratycznego,
 szacunek dla ró¿nic kulturowych.
Sposób sprawdzania osi¹gniêtych celów realizowany jest w ró¿ny sposób, np.:
 konkursów,
 przygotowanych prezentacji,
 dokonywanych ewaluacji po zakoñczeniu realizacji projektów.
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ZA£¥CZNIK 1
Przyk³adowy harmonogram pracy szkolnego klubu europejskiego na rok szkolny
Propozycja dla rozpoczynaj¹cych pracê w klubie
Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Miesi¹c

1 Za³o¿enie SKE

 rekrutacja cz³onków
 zg³oszenie dzia³alnoci klubu w UKIE
 przygotowanie pomieszczenia, gablot dla klubu, wystroju
 konkurs na logo klubu
 przygotowanie do oficjalnego otwarcia klubu: programu
otwarcia i jego przebiegu, listy goci, zaproszeñ...
 nawi¹zanie wspó³pracy z SKE w regionie

IXX

2 Uroczyste otwarcie SKE

 wys³uchanie hymnu Wspólnoty Europejskiej
 powitanie i przedstawienie zaproszonych goci
 przemówienie dyrektora szko³y i opiekuna klubu
 oficjalne przyjêcie cz³onków do klubu (legitymacje
cz³onkowskie)
 program artystyczny przygotowany przez cz³onków SKE
 dyskusja panelowa z udzia³em zaproszonych goci na
temat: Koszty i korzyci przyst¹pienia Polskie do UE

XI

3 Organizacja pracy SKE

 wybór prezydium SKE
 okrelenie celów SKE
 nasza misja jako klubu
 harmonogram dzia³añ klubu
 wybór logo klubu
 praca nad redakcj¹ gazetki klubowej

4 Wspó³praca z mediami
lokalnymi i innymi osobami
(opiekunowie klubów,
sponsorzy)

 zaproszenie dziennikarzy itd.
 krótka prezentacja zamierzeñ, lokalnych VIP-ów
 wspólne rozmowy i negocjacje

XII

5 Organizacja Dni Europy
(wybrane pañstwo)
w szkole

 stworzenie wizji projektu pt. Dni Europy w szkole,
wybór pañstwa
 przydzielenie zadañ poszczególnym cz³onkom
 pozyskanie rodków
 przygotowanie materia³ów do zorganizowania Dni
Europy
 plan Dni Europy w szkole
 próba prezentacji
 zaproszenie goci

IIII

6 Dni... (wybrane pañstwo)

 przywitanie zaproszonych goci
 przybli¿enie historii danego pañstwa (prezentacje,
wystawy, scenki...)
 prezentacja dorobku kulturowego
 wystawa prezentuj¹ca materia³y o danym pañstwie
 prezentacja ciekawostek dotycz¹cych pañstwa

IV

7 Podsumowanie dzia³alnoci
klubu

 analiza osi¹gniêæ
 ocena dokonañ klubu
 zarys planu dzia³ania na nastêpny rok (gazetka,
konkursy i imprezy na forum szko³y i poza ni¹)
 Dni Europy w przysz³ym roku (wybór pañstwa)

XIXII

VVI
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Harmonogram dzia³añ Szkolnego Klubu Europejskiego na rok szkolny
Propozycja dla pocz¹tkuj¹cych
Zadanie

Lp.
1

Sposób realizacji

Spotkanie organizacyjne






 przygotowanie informacji do gazety,
radiowêz³a
opracowanie technicznej strony
 przygotowanie plakatów, og³oszeñ
dzia³alnoci klubu, zg³oszenie
 propozycje opiekuna, lidera uczniów
dyrektorowi za³o¿enia klubu
 negocjacje opiekuna, lidera i prezydium
wypracowanie tematyki zajêæ
klubu w celu pozyskania lokalu
próba pozyskania sta³ego lokalu w szkole
 gazetka szkolna, radiowêze³  audycja
zg³oszenie do odpowiedniego urzêdu
(UKIE)
og³oszenie powstania klubu na forum
szko³y

Miesi¹c
IXX

2

Cz³onkowie KE poznaj¹ historiê UE

3

Urz¹dzanie sali europejskiej

4

Nawi¹zanie wspó³pracy z innymi klubami
europejskimi w powiecie oraz
z potencjalnymi pracodawcami

 poszukiwanie klubów do wspó³pracy
w Internecie
 nawi¹zanie kontaktów z wybranymi
przedsiêbiorcami funkcjonuj¹cymi w powiecie,
a maj¹cymi kontakty z krajami UE

5

Poznanie najwa¿niejszych struktur
europejskich i zasad ich dzia³ania oraz
procedur decyzyjnych

Zaproszenie eksperta  obserwatora dzia³añ
Parlamentu Europejskiego

6

Otwarcie sali europejskiej z udzia³em
przedstawicieli w³adz lokalnych
i organizacji maj¹cych zwi¹zek
z krajami Unii Europejskiej

 przygotowanie zaproszeñ dla lokalnych VIP-ów
 ka¿da klasa przygotowuje element wystroju
zwi¹zany z symbolik¹ krajów UE
 konkurs wiedzy o instytucjach europejskich

IIIII

7

Przygotowanie do spotkania z cz³onkami
zaprzyjanionego klubu europejskiego
dzia³aj¹cego w szkole rolniczej

 przygotowanie konkursu o nazwie Wiem
wszystko o euro (zakres, regulamin)
 przygotowanie spraw organizacyjnych
zwi¹zanych z wyjazdem do zaprzyjanionego
klubu
 przygotowanie prezentacji monet euro 
portfolio i z u¿yciem rzutnika multimedialnego

IV

8

Przygotowanie do spotkania z cz³onkami
zapoznanego wczeniej klubu
europejskiego

 prezentacja monet i przeprowadzenie
konkursu Wiem wszystko o euro
 wymiana dowiadczeñ z zakresu dzia³alnoci
ko³a

V

9

Podsumowanie rocznej dzia³alnoci

 podsumowanie w ¿artobliwej formie
przedstawione przez uczniów podczas apelu
koñcz¹cego rok szkolny

VI

Praca w grupach, opracowanie, prezentacja na
forum SKE gazety szkolnej, tablicy klubowej

 uczniowie sprawdzaj¹ swoje mo¿liwoci
i znajomoci
1. Wykonanie planu zagospodarowania sali
 uczniowie pisz¹ listy intencyjne do
2. Pozyskanie sponsora
potencjalnych sponsorów
3. Zaanga¿owanie rodziców i uczniów
 spotkanie opiekuna i prezydium z rodzicami
w remont sali
 dzia³ania robocze

XIXII
XIXII

IVI

I
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Uwaga! Zak³ada siê, ¿e spotkania cz³onków klubu odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu
(2 × 90 min).
Propozycje zamieszczone powy¿ej stanowi¹ dwie z wielu mo¿liwoci, jakie mog¹ siê
tutaj pojawiæ. Istotne jest jednak to, aby dzia³alnoæ szkolnego klubu europejskiego zawrzeæ
w ramach prawnych, tzn. okreliæ i przyj¹æ wspólnie z uczniami statut klubu, a póniej go
stosowaæ. Szko³a lub placówka, na terenie której dzia³a klub mo¿e zg³osiæ go do UKIE  nie
jest to jednak nadanie osobowoci prawnej.
Z analizy Krajowego Rejestru S¹dowego wynika, ¿e z grupy ponad 2500 szkolnych
klubów europejskich dzia³aj¹cych w kraju (rejestr UKIE), gros nie posiada osobowoci prawnej i stanowi grupê organizacji nieformalnych w rozumieniu prawa, dzia³aj¹c¹ na terenie
szko³y lub rodowiska lokalnego. Wymóg rejestracji dotyczy jedynie tych organizacji, które
zabiegaæ chc¹ o zewnêtrzne rodki finansowe na cile okrelonych zasadach, np. jako
organizacje po¿ytku publicznego (wymogi okrela ustawa  O po¿ytku publicznym i wolontariacie).
Harmonogram dzia³ania szkolnego klubu europejskiego na rok szkolny
Propozycja dla zaawansowanych
Lp.

Zadanie

Termin
realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Spotkanie organizacyjne SKE
 okrelenie celów na rok,
 wybór kraju do wymiany miêdzynarodowej

wrzesieñ

Dyrektor szko³y, opiekun klubu
oraz liderzy poszczególnych
zespo³ów

2

Gromadzenie informacji i materia³ów o:
 potencjalnych sojusznikach
 dostêpnych programach edukacyjnych dla
m³odzie¿y szkó³ rolniczych

wrzesieñ/
padziernik

Liderzy zespo³ów SKE

3

Wybór partnerów
 przygotowanie i zredagowanie pism
 nawi¹zanie wspó³pracy ze szko³¹ partnersk¹
w Niemczech drog¹ pocztow¹ i internetow¹
 przygotowanie informacji o szkole, misji
i programie

padziernik

 Dyrektor szko³y,
 Opiekun SKE,
 Germanista,
 Cz³onkowie SKE

4

Przygotowanie wniosku wraz z dokumentacj¹
o dotacjê do Fundacji Polsko-Niemieckiej
Wspó³pracy M³odzie¿y

padziernik/
listopad

 Dyrektor szko³y,
 Opiekun SKE,
 Germanista

5

Wizyta przygotowawcza
 okrelenie celów
 oszacowanie bud¿etu
 przygotowanie wstêpnej wersji programu do
negocjacji
 realizacja wizyty przygotowawczej

listopad

 Dyrektor szko³y,
 Opiekun SKE,

grudzieñ

 Dyrektor
 Germanista

6

Przygotowanie informacji i wniosku dla starostwa
w sprawie organizacji wymiany miêdzynarodowej
SKE

listopad

Opiekun, cz³onkowie SKE

7

Przygotowanie informacji do gazetki szkolnej oraz
na stronê www szko³y o realizowanych
przedsiêwziêciach

grudzieñ

Zespó³ redakcyjny gazety
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8

Dokonanie korekty i modyfikacji w programie
wizyty studyjnej w porozumieniu ze szko³¹
partnersk¹. Podtrzymywanie kontaktu
z partnerem drog¹ internetow¹

grudzieñ

Dyrektor, germanista, opiekun
SKE, cz³onkowie klubu

9

Przygotowanie wniosków paszportowych,
zorganizowanie spotkania z rodzicami

styczeñ

Opiekun, wychowawcy klas

10

Przygotowanie folderu szko³y i klubu

styczeñ

Zespó³ redakcyjny SKE

11

Gromadzenie informacji o landzie z zakresu
geografii, historii, gospodarki oraz o szkole
uczestnicz¹cej w projekcie, przygotowanie
tekstów piosenek

luty

Cz³onkowie SKE, opiekun

12

Podpisanie umowy z fundacj¹ na realizacjê
i wspó³finansowanie projektu

luty

Dyrektor szko³y

13

Rezerwacja rodka transportu, przygotowanie
dokumentacji do wyjazdu, w tym:
 list uczestników
 ubezpieczenia
 drobnych upominków dla uczestników projektu
ze strony niemieckiej

marzec

Opiekun klubu, cz³onkowie SKE

14

Realizacja wizyty studyjnej u partnera wed³ug
wczeniej ustalonego programu (8 dni)

kwiecieñ

Opiekun, nauczyciele germanici,
cz³onkowie klubu

15

Zakoñczenie I etapu projektu, w tym:
 przygotowanie podziêkowañ dla sojuszników,
sponsorów i fundacji
 przygotowanie sprawozdania merytorycznego

16

Przygotowanie sprawozdania finansowego

maj

Ksiêgowa

17

Upowszechnienie informacji o realizacji projektu
oraz o rezultatach dla szko³y i uczestników

maj

Liderzy zespo³ów

18

Podsumowanie realizacji I etapu przedsiêwziêcia

maj

Opiekun SKE, cz³onkowie klubu

Cz³onkowie klubu, opiekun klubu

Reforma programowa umo¿liwia opiekunom i m³odzie¿y realizowanie ró¿nych aktywnoci z zakresu edukacji europejskiej, adekwatnie do poziomu rozwoju psychomotorycznego i etapu edukacyjnego. Jednak poziom zaawansowany rozwoju szkolnego klubu europejskiego zwi¹zany jest z realizacj¹ najpierw prostszych i nieskomplikowanych dzia³añ organizacyjnych i merytorycznych na poziomie szko³y lub rodowiska lokalnego, gdzie opiekun,
podmioty i osoby wspieraj¹ce oraz m³odzie¿ bêdzie mia³a okazjê siê sprawdziæ, nabraæ
wiêkszej pewnoci siebie i lepiej przygotowaæ siê do funkcjonowania w ¿yciu spo³ecznym
i zawodowym w przysz³oci.
Problematykê prowadzenia szkolnego klubu europejskiego w praktyce poszerza propozycja Centralnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli (2002) o nazwie Szkolny klub
europejski  poradnik, która mo¿e stanowiæ doskona³¹ inspiracjê dla opiekuna klubu
i przeciwdzia³aæ symptomom wypalenia zawodowego.
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Beata Przybylska

Dni europejskie w polskich szko³ach 
scenariusz przygotowania
Jednym z ciekawych sposobów aktywizacji spo³ecznoci szkolnej oraz przekazania wiedzy o historii, kulturze poszczególnych krajów europejskich jest przygotowanie Dni europejskich w szkole. To przedsiêwziêcie uczniowskie najczêciej jest realizowane metod¹ projektu
przez klub europejski. Innym pomys³em jest zorganizowanie dni europejskich w formie konkursu miêdzyklasowego. Ka¿da klasa wybiera b¹d w drodze losowania otrzymuje jako zadanie przygotowanie prezentacji jednego z pañstw cz³onkowskich. Ta klasa, która na podstawie
wczeniej przygotowanego regulaminu otrzyma najwiêcej punktów, wygrywa. Taka forma
przygotowania Dni europejskich wymaga du¿ej koordynacji ze strony odpowiedzialnych za
projekt. Zalet¹ takiej formy jest mobilizacja i czynne zaanga¿owanie wielu uczniów w szkole.
Cel przedsiêwziêcia
G³ównym celem uczniów klubu bêdzie przeprowadzenie zadania, jakim jest Dzieñ europejski w szkole. Z pewnoci¹ dziêki temu bêdzie mo¿na:
 przybli¿yæ spo³ecznoci uczniowskiej problematykê europejsk¹;
 zaktywizowaæ spo³ecznoæ klubu, rodowiska szkolnego, a tak¿e spo³ecznoæ lokaln¹;
 przedstawiæ wiadomoci o krajach europejskich, jednoczenie dostrzegaj¹c walory kulturowe w³asnego kraju;
 korzystaæ z ró¿nych róde³ informacji;
 dostrzec walory w³asnego kraju poprzez porównanie z innymi krajami;
 zaprezentowaæ efekty pracy klubu, a przez to promowaæ klub w rodowisku szkolnym
i lokalnym.
Metody pracy
Najczêciej stosowanymi metodami pracy przy realizacji projektu edukacyjnego s¹:
 burza mózgów, praca w grupach, warsztaty,
 planowanie przy u¿yciu tabel planowania, harmonogramu,
 wystawa, konkurs itd.
Termin, miejsce i warunki
Przygotowanie tego przedsiêwziêcia trwa najczêciej kilka miesiêcy. W zale¿noci od iloci
pomys³ów niezbêdna jest koordynacja dzia³añ, a czêsto ich ograniczania lub dzielenie przedsiêwziêcia na etapy realizacji. Ostatnim elementem realizacji jest sam dzieñ, w którym nastêpuje
prezentacja, b¹d kilka dni (niektóre kluby stosuj¹ zasadê prezentacji pojedynczych pañstw raz na
kwarta³, inne kluby ³¹cz¹ prezentacje podczas jednego lub dwóch dni, w których nastêpuje prezentacja). Miejscem dla realizacji przedsiêwziêcia jest budynek szko³y. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie
czêæ imprez mo¿e zostaæ przeniesiona na boisko. Gdy szko³a wspó³pracuje z jednostk¹ samo-
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rz¹du, stosowny urz¹d bardzo czêsto u¿ycza swoje sale, aby prezentacja b¹d jej elementy zosta³y
tak¿e przedstawione spo³ecznoci lokalnej. Najczêciej wybieranym miesi¹cem jest maj. Przy
chêci zaproszenia ciekawych goci odradzam jednak 9 maja, gdy¿ przy nawale obowi¹zków
bardzo trudno wtedy o ich obecnoæ. Najlepiej zacz¹æ od rana, godzinê najwa¿niejszych przedsiêwziêæ wczeniej nale¿y uzgodniæ z zaproszonymi goæmi lub te¿ mediami.
Grupa organizacyjna
Wszyscy cz³onkowie klubu uczestnicz¹ przy realizacji przedsiêwziêcia. Dobrze jednak
wybraæ kilkuosobowy sztab organizacyjny, który obejmie koordynacjê nad ca³oci¹ przedsiêwziêcia. Przy wyborze osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg pracy dobrze
zastanowiæ siê nad wyborem jednego koordynatora projektu wród uczniów. Z pewnoci¹
rolê wiod¹c¹, a co za tym idzie du¿o pracy bêdzie mia³ nauczyciel-opiekun klubu.
Potencjalne aktywnoci i przedsiêwziêcia, jakimi mo¿e zaj¹æ siê klub europejski
Gie³da pomys³ów:

Opis

Biuro statystyczne-plansze, plakaty

Prezentacja wiadomoci o pañstwach cz³onkowskich na
planszach (np. obszar, liczba ludnoci, ciekawostki);
Przygotowanie plakatów  wizytówek pañstw europejskich

Stoiska z ekspozycj¹ o krajach
Europy, klasa na jeden dzieñ zamienia
siê w wybrane pañstwo Europy

Mo¿na przygotowaæ specjaln¹ mapê  przewodnik po klasachkrajach europejskich i za³¹czyæ j¹ przy zaproszeniach, a tak¿e
rozdawaæ u wejcia szko³y

Konkursy

Wród konkursów wymieniæ mo¿na: recytatorski, komputerowy,
piosenki, teatralny, plastyczny (np. wizja Europy 2050),
fotograficzny, wiedzy o Europie, opowiadañ europejskich
o niezwyk³ym zakoñczeniu, mówców (przemówienia na tematy
europejskie), strojów (przebranie ludowe)

Kuchnia europejska

Prezentacja potraw wybranych krajów przygotowanych przez
m³odzie¿. Towarzyszyæ temu mo¿e specjalnie wydana europejska
ksi¹¿ka kucharska

Specjalna gazetka

Gazetka mo¿e zawieraæ program Dni europejskich, wywiady,
artyku³y o kulturze krajów europejskich, quiz. Dodatkiem do gazetki
mo¿e byæ proponowana wczeniej mapa Europy  szlak prezentacji
w klasach

Projekcje filmów

Ciekawym pomys³em jest nakrêcenie przez uczniów filmu  sondy.
Jednym z proponowanych tematów mo¿e byæ: Co Pan/Pani myli
o polskim cz³onkostwie w UE? Odpowiedzi mog¹ udzieliæ
nauczyciele, rodzice, uczniowie. Bêdzie to interesuj¹ca pami¹tka,
zapis opinii o Europie, UE, Polsce w UE

Spotkanie z ciekawym gociem

Zaproszenie osoby znanej do szko³y mo¿e zainteresowaæ zarówno
m³odzie¿, jak i media

Minikonferencja, warsztaty

Do udzia³u w przygotowaniach mo¿na zaprosiæ osoby maj¹ce
wiêksze dowiadczenie w tego typu przedsiêwziêciach, np. trenerów
z zakresu edukacji europejskiej, koordynatorów z zaprzyjanionych
organizacji pozarz¹dowych

Debata europejska

Do debaty mo¿na zaprosiæ tak¿e partnerskie kluby europejskie
z s¹siednich szkó³
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Symulacja obrad instytucji polskich
b¹d europejskich

Zadanie to jest jednym z najtrudniejszych. Wymaga wielu
przygotowañ zwi¹zanych z zebraniem materia³ów, dobrym podzia³em
zadañ w grupie i organizacj¹ ca³oci przedsiêwziêcia

Zawody sportowe

Wybór dyscyplin charakterystycznych dla krajów europejskich,
dru¿yny mog¹ reprezentowaæ ró¿ne pañstwa, nagrod¹ mo¿e byæ
puchar europejski

Kantor europejski 
Euro walut¹ europejsk¹

Ekspozycja walut ró¿nych krajów
Informacja i ekspozycja plansz o euro

Film o tematyce europejskiej

Przyk³adowym pomys³em mo¿e byæ film- sonda wród
mieszkañców na temat: Co mylisz o Europie?

Gie³da pomys³ów da odpowied, w jakim kierunku mo¿emy pójæ z nasz¹ m³odzie¿¹, czas
na podjêcie wyborów co do urzeczywistnienia jednego z wy¿ej przywo³anych pomys³ów. Wybór
zawsze powinna poprzedziæ dyskusja na temat tego, jakie mamy zasoby materialne i niematerialne, do czego mamy dostêp, na co nas staæ, a o co mo¿emy poprosiæ naszych sojuszników.
Je¿eli nasz wybór pad³ np., na kuchnie europejskie, czas na przyst¹pienie do opracowania szczegó³ów  na tym etapie, ka¿dy z cz³onków klubu powinien wiedzieæ, co ma
i kiedy robiæ, przygotowaæ.
Harmonogram przedsiêwziêcia  kuchnie Basenu Morza ródziemnego
Lp.

Zadanie

Miesi¹c

Osoba odpowiedzialna

1

Wybór 4 krajów i ich kuchni do prezentacji kulinarnej na
forum szko³y

styczeñ

asystent opiekuna SKE,
liderzy grup SKE

2

Zebranie przepisów kulinarnych, typowych dla kuchni
Basenu Morza ródziemnego z uwzglêdnieniem Grecji,
W³och, Francji, Hiszpanii oraz powiastek na temat ka¿dej
z potraw

luty

Anna, Dominik, Kuba, Basia
(liderzy zespo³ów SKE)

3

Dokonanie wyboru przepisów kulinarnych typowych dla 4
krajów ródziemnomorskich.
Przygotowanie plansz, rycin z obszarami wystêpowania
(nazwami krain), zebranie map.
Przeprowadzenie losowania zespo³ów i krajów w SKE

marzec

asystent opiekuna SKE,
poszczególne zespo³y
uczniowskie,
opiekun SKE

4

Okrelenie bud¿etu i zakresu prezentacji kulinarnych oraz
strojów typowych dla wybranych regionów Francji,
Hiszpanii, Grecji, W³och, wskazanie sojuszników.
Poszukanie utworów muzycznych stanowi¹cych t³o
prezentacji poszczególnych stoisk krajów.
Zaplanowanie wystroju dla poszczególnych stoisk.
Przygotowanie strojów typowych dla regionów wybranych
pañstw Basenu Morza ródziemnego.

kwiecieñ

Poszczególne zespo³y SKE,
4 cz³onków SKE 
kolekcjonerzy p³yt CD,
liderzy zespo³ów, opiekun
klubu, Basia z mam¹, Dorota
z Ani¹, Jakub z bratem,
Piotr
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Zakup produktów spo¿ywczych.
Zakup materia³ów jednorazowych do cateringu (³y¿eczki,
talerzyki, serwetki, wiece itp.).
Przygotowanie scenografii.
Przygotowanie wystroju stoisk.
Nag³onienie sali.
Sprawdzenie sprzêtu.
Przygotowanie potraw i dekoracji sto³ów.
Próba  powiastki, anegdoty, przys³owia zwi¹zane
z poszczególnymi specja³ami.

maj
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Dorota z mam¹ 3 dni przed
prezentacj¹,
Pawe³ i Grzegorz
Poszczególne zespo³y
Andrzej
Andrzej i Wojtek
pracownicy kuchni oraz
wytypowane osoby
z zespo³ów,
wszystkie zespo³y

Poprowadzenie konferansjerki.

Andrzej i opiekun SKE
poszczególne zespo³y

Obs³uga poszczególnych stoisk w trakcie prezentacji.
Prezentacja potraw, degustacja, powiastki zwi¹zane
z wybranymi regionami Francji, W³och, Hiszpanii, Grecji.
Zebranie opinii i wra¿eñ od uczestników (ankieta)

poszczególne zespo³y
Ania z Krysi¹

Powy¿sza tabela nie stanowi wyczerpania mo¿liwoci. Jest to zbiór potencjalnych zadañ mo¿liwych do zrealizowania w szko³ach. Pomys³y uczniowskie stale nas zaskakuj¹.
Planuj¹c mo¿emy wykorzystaæ poni¿sz¹ tabelê.

Tabela planowania
Nazwa zadania

Osoba
odpowiedzialna

Terminarz prac
1 tydzieñ/ 2 tydzieñ/ 3 tydzieñ/ 4 tydzieñ/
miesi¹c
miesi¹c
miesi¹c
miesi¹c

Uwagi

Promocja w mediach
Wspó³praca z mediami jest nieodzownym elementem strategii funkcjonowania szkolnego klubu europejskiego. Okrelaj¹c zadania zwi¹zane z promocj¹ warto:
l poznaæ swojego medialnego partnera, tzn. zebraæ informacje o tym, jak i w jaki sposób funkcjonuje redakcja gazety, telewizji kablowej,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzia³ informacji lokalnej,
orientowaæ siê w potrzebach i nawykach dziennikarskich,
poznaæ obowi¹zuj¹ce prawo prasowe,
podtrzymywaæ kontakty zawodowe,
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l

dokonywaæ selekcji informacji, któr¹ przekazujemy mediom (ograniczmy siê do tych
elementów, które maj¹ ostatecznie wp³yw na kreowanie naszego pozytywnego wizerunku w rodowisku lokalnym),
odwo³aæ siê do powszechnie akceptowanego systemu wartoci, wskazuj¹c problemy,
które dzia³alnoæ szkolnego klubu europejskiego rozwi¹zuje w placówce lub
w rodowisku lokalnym,
podkrelaæ niezwyk³oæ, inowacyjnoæ w podejciu, jakie zastosowalicie w waszej dzia³alnoci,
przygotowaæ klub do profesjonalnych kontaktów z mediami, najlepiej poprzez przejêcie przez jedn¹ osobê odpowiedzialnoci za kreowanie publicznego wizerunku organizacji oraz za wspó³pracê z mediami,
po³o¿yæ nacisk na zadania zwi¹zane z samodzielnym tworzeniem tekstów dla dziennikarzy, przygotowaniu informacji do publicznych wyst¹pieñ, tworzeniem portfolio
o waszym klubie, dokumentowaniu dzia³alnoci, analizowaniu informacji, jakie ukazuj¹ siê w prasie oraz skutecznym promowaniu nowych przedsiêwziêæ podejmowanych
przez szkolny klub europejski.

l

l
l

l

Przyjêta strategia informacyjna dla klubu powinna byæ skutecznie i efektywnie realizowana przez d³u¿szy czas z zastosowaniem logo twojego klubu, które powinno nawi¹zywaæ
do misji, byæ ³atwo zapamiêtywane, odró¿niaæ siê od innych (te¿ europejskich) i dobrze siê
równie¿ prezentowaæ w wersji bia³o-czarnej.
Materia³y informacyjne powinny byæ pisane prostym, klarownym jêzykiem, bez nadmiernej liczby przymiotników.
Nie bez znaczenia jest równie¿ zastosowana kolorystyka oraz gatunek i gramatura
papieru oraz u¿yta czcionka i zastosowany uk³ad graficzny treci.
Funkcjonuje kilka podstawowych zasad postêpowania z reprezentantami mediów,
przestrzeganie ich uchroni ciê od niejednego problemu, m.in.:
l szanuj dziennikarza swego  mo¿esz mieæ gorszego,
l udzielaj informacji, to twój obowi¹zek,
l czasami wyrêcz reprezentanta mediów w pisaniu (szczególnie wtedy, gdy zale¿y tobie
na ukazaniu siê informacji),
l przyjmij star¹ prawdê  to tobie bardziej zale¿y na umieszczeniu informacji, a nie
dziennikarzowi,
l nie jeste jedynym ród³em informacji w tym rodowisku lokalnym,
l dziennikarze s¹ czasami leniwi lub zmêczeni i nie musz¹ znaæ siê na tym, co ty robisz,
l sprostowania ukazuj¹ siê na ostatnich stronach i z regu³y nikt ich nie czyta,
l dziennikarze to te¿ ludzie i nale¿y byæ dla nich uprzejmym.
Patronat
Czasami w historii klubu jest tak, ¿e zaanga¿ujemy siê w realizacjê du¿ych rodowiskowych imprez i chcemy, aby o nas i naszej dzia³alnoci by³o g³ono, a informacje o kolejno
realizowanych zadaniach prowadz¹cych do fina³u, w sposób systematyczny, dociera³y do
lokalnej spo³ecznoci  co jest najlepszym rozwi¹zaniem? Oczywicie patronat.
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Zabiegi o uzyskanie patronatu organu administracji publicznej  rz¹dowej lub samorz¹dowej dodaj¹ presti¿u samej imprezie, jak równie¿ jej organizatorom, powoduj¹ równie¿, ¿e w grupie ludzi wa¿nych w twoim rodowisku lokalnym ich nie zabraknie.
Wytrawny organizator imprez i projektów dzia³ania lokalnego zadba równie¿ o patronat lokalnych gazet (które generalnie chc¹ mieæ wy³¹cznoæ na publikacje o zdarzeniach
towarzysz¹cych realizacji przedsiêwziêcia). Jak zabiegaæ o taki patronat? Zwróæ siê z oficjalnym wnioskiem o objêcie patronatem twojej imprezy, za³¹cz zestaw materia³ów promocyjnych. Co powinien zawieraæ zestaw materia³ów promocyjnych? Przede wszystkim cele
i krótki opis samego przedsiêwziêcia, które ma byæ objête patronatem, posiadane zasoby
oraz potrzebne i po¿¹dane wsparcie od podmiotu, do którego zwrócilimy siê o patronat.
Gotowy pakiet powinien równie¿ zawieraæ informacje na temat pocz¹tków organizacji,
misji, cz³onków, podejmowanych i planowanych przedsiêwziêæ, warto zadaæ sobie trochê
trudu i zgromadziæ wycinki z gazet, opinie o klubie od w³adz lokalnych, listy gratulacyjne,
itp. Je¿eli zamierzasz zwróciæ siê o wsparcie waszego projektu, dobrze jest w pakiecie zawrzeæ równie¿ bilans za ostatni rok, kopiê statutu, wyci¹g z Krajowego Rejestru S¹dowego,
mo¿e byæ równie¿ przydatne ostatnie merytoryczne sprawozdanie, jakie przedstawia³e grantodawcy lub na walnym zgromadzeniu cz³onków stowarzyszenia.
Wspó³praca
Przegl¹d posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych da³ tobie jednoznaczn¹
odpowied  klubu nie staæ na udwigniêcie tego przedsiêwziêcia, które planujecie wykonaæ, problemów pojawia siê coraz wiêcej (niektórzy mówi¹, ¿e po to s¹, aby je rozwi¹zywaæ). Czas na poszukanie sojuszników i podmiotów wspieraj¹cych dzia³anie twojego szkolnego klubu europejskiego. Racjonalne zachowanie nakazuje zastanowiæ siê ze wszystkimi
cz³onkami klubu, od kogo i jak¹ pomoc mo¿emy uzyskaæ?
Podmioty, które mo¿emy braæ po uwagê, to podmioty, które wystêpuj¹ obok nas, np.
Rada Rodziców, Samorz¹d Uczniowski, jednostka samorz¹du terytorialnego prowadz¹ca
szko³ê, lokalne centrum informacji europejskiej, lokalni przedsiêbiorcy, czy nawet parafia.
Ka¿dy z wy¿ej wymienionych podmiotów mo¿e zaoferowaæ innego rodzaju wsparcie. Niektórzy z nich, wsparcie wyra¿one materia³ami  plakatami, poradnikami, opracowaniami,
gad¿etami (lokalne centra informacji europejskiej), inne mog¹ zaoferowaæ wykonanie us³ugi, np. lokalny przedsiêbiorcaw³aciciel autokaru zaproponuje przewiezienie klubowiczów
do stolicy regionu, lokalna piekarnia lub masarnia zaproponuje swoje wyroby jako bezp³atny poczêstunek dla wszystkich goci, którzy przybêd¹ na degustacjê potraw ródziemnomorskich. Niezmiernie rzadko uzyskacie wsparcie finansowe wyra¿one w gotówce (polskie
prawo podatkowe traktuje bardzo restrykcyjnie wszystkie podmioty gospodarcze, które decyduj¹ siê na bezporednie wsparcie m.in. waszego dzia³ania). W tej sytuacji samorz¹d lokalny mo¿e staæ siê niezwykle cennym partnerem przy realizacji projektu, nie tylko prawo
zezwala mu na wspieranie inicjatyw lokalnych  finansowo, ale równie¿ obliguje do tworzenia warunków do nawi¹zywania wspó³pracy pomiêdzy publicznymi, prywatnymi oraz podmiotami o charakterze organizacji pozarz¹dowych.
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Podsumowanie przedsiêwziêcia  ewaluacja
Arkusz oceny grupy  przyk³ad
Grupa/klasa......................................................................
Temat prezentacji/wybrana nazwa kraju..............................................................................................
Etap realizacji

Umiejêtnoci

Formu³owanie

Sformu³owanie tematu
Okrelenie celu i zadañ

Zbieranie
i opracowanie
materia³ów

Selekcja i dobór informacji
Krytyczna ocena informacji
Nadawanie nowej formy informacji

Prezentacja

Wykorzystanie czasu
Zainteresowanie innych uczniów
Sposób prezentacji

Praca w grupie

Przekazywanie informacji
Podejmowanie decyzji
Rozwi¹zywanie konfliktów
Zaanga¿owanie innych w pracê
Samoocena

Uwagi

Ocena/punkty
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PI¥TA

MIÊDZYNARODOWA
WYMIANA
M£ODZIE¯Y
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Beata Przybylska

Edukacyjne programy wspólnotowe
Zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wst¹pieniu do Unii Europejskiej Polska
bêdzie korzystaæ z programów wspólnotowych skierowanych w celu wsparcia europejskiego wymiaru edukacji. Te programy to: M³odzie¿, Leonardo da Vinci oraz Socrates. Programy te s¹ zarz¹dzane na poziomie Unii Europejskiej przez Komisjê Europejsk¹, a na poziomie krajowym przez Krajowe Agencje Programów utworzone w ka¿dym z pañstw uczestnicz¹cych. W programie mo¿na braæ udzia³ zg³aszaj¹c siê na konkursy projektów, które s¹
og³aszane corocznie przez Komisjê Europejsk¹ oraz Krajowe Agencje Programu. Stosowne
wnioski oraz instrukcje dotycz¹ce mo¿liwoci skorzystania z pomocy znajduj¹ siê na stronach internetowych programów. Poni¿ej przedstawione zosta³y najwa¿niejsze informacje
na temat funkcjonowania tych programów w Polsce oraz ich charakterystyka.
Zakres dzia³añ
 beneficjent

Nazwa programu

Strona internetowa

Socrates

www.socrates.org.pl

Edukacja szkolna (od przedszkola po
uniwersytety),
 miêdzy innymi: uczniowie, nauczyciele,
placówki owiatowe, pracownicy owiaty

M³odzie¿

www.youth.org.pl

Edukacja pozaszkolna
 m³odzie¿ od 15 do 25 roku ¿ycia
 organizacje, nieformalne grupy m³odzie¿y

Leonardo da Vinci

www.bkkk-cofund.org.pl

Edukacja zawodowa
 miêdzy innymi: uczniowie szkó³ zawodowych,
nauczyciele, doroli, placówki owiatowe
zajmuj¹ce siê edukacj¹ zawodow¹

Program M³odzie¿
Ju¿ od 1 lutego 2004 roku Polska uczestniczy w Programie M£ODZIE¯ na takich
samych zasadach, jak kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej. W roku 2004 bud¿et Programu
M£ODZIE¯ jest blisko dwukrotnie wiêkszy ni¿ w roku ubieg³ym i wynosi ponad 6 milionów
euro. Dla polskich organizacji i nieformalnych grup m³odzie¿y otwiera siê mo¿liwoæ sfinansowania wiêkszej iloci projektów. Podstawowe zasady, z którymi ka¿dy, kto zamierza ubiegaæ siê o rodki z Programu M£ODZIE¯ powinien siê zapoznaæ to:
1. Beneficjentami tego programu mo¿e byæ m³odzie¿ w wieku od 15 do 25 roku ¿ycia,
a w przypadku akcji wolontariat od 18 do 25 roku ¿ycia.
2. Starania o rodki mog¹ rozpocz¹æ organizacje pozarz¹dowe, jak te¿ nieformalne grupy m³odzie¿y, które znajd¹ odpowiedni¹ jednostkê, która u¿yczy im swojego zaplecza
logistycznego.
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3. Program M³odzie¿ wspiera edukacjê pozaszkoln¹.
4. Wspó³praca z partnerami z innych krajów wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej nie wymaga uczestnictwa partnerów z dotychczasowych krajów cz³onkowskich. Polacy mog¹
realizowaæ dwustronne i wielostronne projekty wspólnie z m³odzie¿¹ z Czech, Wêgier,
Cypru i innych krajów, które przyst¹pi¹ do Unii Europejskiej w 2004 roku, a tak¿e
z trzema krajami EFTA  Norwegi¹, Islandi¹ i Liechtensteinem.
5. W ramach wspó³pracy z krajami trzecimi polskie organizacje i grupy m³odzie¿y mog¹
realizowaæ projekty z udzia³em m³odzie¿y z krajów Basenu Morza rodziemnego Afryki Pó³nocnej (tzw Euromedu) i krajów Ameryki £aciñskiej.
6. Polacy mog¹ realizowaæ dwustronne przedsiêwziêcia z m³odzie¿¹ z krajów kandyduj¹cych: Rumunii, Bu³garii.
7. Od pocz¹tku roku 2004 Narodowa Agencja Programu M³odzie¿ wprowadzi³a nowe
formularze wniosków, które dostêpne s¹ na stronie internetowej  www.youth.org.pl
Program ten dzieli siê na akcje:
Akcja 1 Wymiana M³odzie¿y
Akcja ta dofinansowuje dwustronne, trójstronne i wielostronne spotkania grup m³odzie¿y
z krajów uczestnicz¹cych w Programie. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ zorganizowania wymiany z udzia³em tzw. krajów trzecich, czyli takich, które nie uczestnicz¹ w Programie M£ODZIE¯ (Ukraina, Bia³oru, Rosja, kraje ba³kañskie). Wymiany M³odzie¿y umo¿liwiaj¹ zrealizowanie wspólnie z rówienikami z zagranicy wspólnego przedsiêwziêcia, zgodnego z zainteresowaniami grupy (teatr, film, ekologia, polityka, historia, sport). Ka¿da wymiana powinna mieæ jasno okrelony cel i temat. Nale¿y dobrze zaplanowaæ program wizyty za granic¹
lub partnerów w Polsce. Podstawowe zasady dotycz¹ce wymiany: czas trwania: 621 dni,
liczba uczestników: 1660, wiek uczestników: 1525 lat. Program M£ODZIE¯ wspó³finansuje wymiany m³odzie¿y. Oznacza to, ¿e czêæ jej kosztów musi pokryæ sama organizacja lub
grupa. Bardzo czêsto szuka ona wsparcia u sponsorów, np. dotacje z urzêdu miasta, prywatni sponsorzy. Wysokoæ dofinansowania z Programu zale¿y od takich czynników, jak
liczba uczestników czy liczba pañstw, z których m³odzie¿ bierze udzia³ w Wymianie. Decyduje o tym tak¿e rola, jak¹ organizacja pe³ni w projekcie, tzn. czy jest grup¹ goszcz¹c¹, wysy³aj¹c¹ czy koordynuj¹c¹. Dofinansowanie projektu wymiany mo¿e pokryæ: koszty podró¿y
miêdzynarodowej uczestników grupy wysy³aj¹cej, koszty wizyty przygotowawczej, koszty
przygotowania dzia³añ i uczestników (telefon, Internet, materia³y), koszty dzia³añ, bezporednio zwi¹zanych z wymian¹ (zakwaterowanie, wy¿ywienie, transport, bilety do muzeów),
koszty specjalne (zwi¹zane np. z udzia³em w wymianie osób niepe³nosprawnych).
Przyk³adem wymiany mo¿e byæ: spotkanie m³odzie¿y z trzech krajów, by wspólnie zastanowiæ siê nad przysz³oci¹ Unii Europejskiej, warsztaty dwóch orodków teatralnych m³odzie¿y skupionej przy placówkach owiatowych tworz¹cych wspólnie spektakl, spotkanie
w celu dyskusji o rozwoju miast i polityce m³odzie¿owej w krajach Unii Europejskiej.
Akcja 2 Wolontariat Europejski
Wolontariat finansuje projekty opracowane dla pe³noletnich m³odych ludzi (do 25 roku
¿ycia) przez organizacje i instytucje z krajów uczestnicz¹cych w Programie. Wolontariat to
szansa dla:
l pe³noletnich m³odych Polaków na wyjazd do jednego z krajów Unii Europejskiej oraz
na zdobycie nieocenionych dowiadczeñ w trakcie realizacji projektu za granic¹
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polskich i instytucji i organizacji non-profit na wykorzystanie umiejêtnoci wolontariuszy zagranicznych, którzy chc¹ siê nimi podzieliæ i zdobyæ dowiadczenie w naszym
kraju oraz dla tych organizacji, które chc¹ pomoc polskiej m³odzie¿y wyjechaæ na
wolontariat.
Wolontariusz nie otrzymuje za wykonywane przez ciebie czynnoci wynagrodzenia. Ma
jednak zagwarantowane wy¿ywienie, zakwaterowanie, indywidualn¹ opiekê oraz drobne
kieszonkowe. Program M£ODZIE¯ pokrywa równie¿ koszty niezbêdnych szkoleñ (w tym
podstawowego kursu jêzykowego), podró¿y i ubezpieczenia.
l

Akcja 3  Inicjatywy M³odzie¿owe
Inicjatywy M³odzie¿owe sk³adaj¹ siê z trzech niezale¿nych czêci:
 Wspó³pracy w Sieci  dzia³añ realizowanych lokalnie przez grupy m³odzie¿y z minimum dwóch krajów uczestnicz¹cych w Programie M£ODZIE¯
 Kapita³u Przysz³oci  projektów realizowanych przez by³ych wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego (Akcji 2 Programu M£ODZIE¯);
 Inicjatyw Grupowych  kilkumiesiêcznych przedsiêwziêæ m³odzie¿y o charakterze lokalnym;
Choæ Inicjatywy Grupowe, Kapita³ Przysz³oci i projekty Wspó³pracy w Sieci to czêci tej
samej akcji, ró¿ni¹ siê one znacznie i pod wzglêdem formalnym, i pod wzglêdem zasad
finansowania. Mo¿liwoæ zrealizowania w³asnego pomys³u, mo¿liwoæ zrobienia czego
po¿ytecznego dla siebie i w³asnego rodowiska to g³ówny cel tych przedsiêwziêæ.
Akcja 4 Dzia³ania wspólne
Do tej pory akcja nie by³a realizowana w Polsce.
Akcja 5 Dzia³ania Wspieraj¹ce
Akcja ta dotyczy ró¿norodnych form podnoszenia kwalifikacji osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹, a w szczególnoci tych realizuj¹cych projekty w ramach Programu M£ODZIE¯. Celem
tej akcji jest pomoc dla pracowników m³odzie¿owych w przygotowywaniu i realizacji projektów poprzez umo¿liwianie im wymiany dowiadczeñ, pogl¹dów, nawi¹zywania kontaktów
miêdzynarodowych, dzia³ania na rzecz poprawy jakoci projektów realizowanych w ramach
Programu M£ODZIE¯, zachêcanie do poszukiwania nowych metod pracy z m³odzie¿¹
i Promocja Programu M£ODZIE¯ poprzez miêdzy innymi: szkolenia, seminaria s³u¿¹ce
promowaniu wspó³pracy, nawi¹zywaniu kontaktów i wymianê dowiadczeñ, wizyty studyjne, wizyty przygotowawcze, sta¿e, tworzenie miêdzynarodowych sieci partnerskich, projekty informacji m³odzie¿owej.
Przy realizacji projektów w ramach ka¿dej z powy¿szych akcji, jeli chcecie
otrzymaæ pomoc b¹d zasiêgn¹æ dodatkowych informacji, skonsultowaæ Wasz
wniosek mo¿ecie to zrobiæ w Orodku Regionalnym Programu M³odzie¿ (pe³na
lista aktualnych adresów na stronie internetowej programu).

Program Socrates
Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie wspó³pracy europejskiej w dziedzinie
edukacji. Jej ró¿ne formy obejmuj¹ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiêkszanie krêgu osobistych dowiadczeñ

206

EUROPA W £AWCE SZKOLNEJ  Miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y

o wiedzê na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jednoci w Europie oraz
wspomaganie procesów przystosowania siê do nowych warunków spo³ecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy. Formalne przyst¹pienie Polski do programu SOCRATES nast¹pi³o w marcu 1998r. Program Socrates sk³ada siê z kilku komponentów realizowanych w Polsce: Comenius, Erasmus, Arion, Naric, Lingua, Grundtvig itd.
SOCRATES
Erasmus
Comenius

Cel  podnoszenie poziomu kszta³cenia i wzmacnianie jego europejskiego
wymiaru w szko³ach wy¿szych
Cel  podniesienie jakoci edukacji szkolnej i promowanie wiadomoci
wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Lingua

Cel  utrzymanie i rozwoju ró¿norodnoci jêzykowej w Unii Europejskiej;
 podniesienie poziomu nauczania i uczenia siê jêzyków obcych;
 zapewnienie szerszego dostêpu do ró¿nych form, które umo¿liwiaj¹
uczenie siê jêzyków obcych przez ca³e ¿ycie, stosownie do potrzeb
ka¿dej jednostki.

Minerva

Cel  wspieranie europejskiej wspó³pracy w zakresie kszta³cenia otwartego
i na odleg³oæ oraz stosowania technologii informatycznokomunikacyjnych w edukacji

Grundtvig

Cel  promowanie inowacyjnych metod w kszta³ceniu doros³ych,
rozszerzenie wspó³pracy miêdzy instytucjami kszta³c¹cymi doros³ych
w ca³ej Europie

Naric

Cel  nawi¹zanie efektywnej wspó³pracy miêdzy pañstwami w zakresie
uznawalnoci wykszta³cenia do celów akademickich i wspieranie
systemu uznawania kwalifikacji dla celów zawodowych

Poni¿ej szczegó³owo przedstawiono jeden wybrany komponent Socrates  Comenius.
SOCRATES COMENIUS wspiera inicjatywy maj¹ce na celu podniesienie jakoci
edukacji szkolnej i promowanie wiadomoci wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupe³nienie systemów edukacyjnych krajów uczestnicz¹cych. Pomaga uczniom i nauczycielom w kszta³towaniu poczucia przynale¿noci do szerszej i otwartej na wiat spo³ecznoci europejskiej  spo³ecznoci o ró¿nych tradycjach, maj¹cej jednak korzenie we wspólnej historii.
COMENIUS przyczynia siê do poprawy jakoci kszta³cenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:
l wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy oraz wymiany miêdzy szko³ami i placówkami kszta³cenia/doskonalenia zawodowego nauczycieli;
l zachêcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materia³ów dydaktycznych;
l promowanie dzia³añ s³u¿¹cych rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwi¹zañ i innowacji w zakresie zarz¹dzania szko³ami;
l opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdzia³ania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów maj¹cych
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specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równoci szans we wszystkich sektorach edukacji;
promowanie zastosowañ technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
promowanie nauki jêzyków obcych;
promowanie wiadomoci interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobi¹;
podnoszenie poziomu kszta³cenia dzieci pracowników migruj¹cych, osób zmieniaj¹cych miejsce pobytu ze wzglêdu na wykonywany zawód oraz Romów.

COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kszta³cenia, a w szczególnoci do nastêpuj¹cych osób i instytucji:
l uczniowie, studenci i osoby uczestnicz¹ce w ró¿nych formach kszta³cenia;
l kadra szkolna i bezporednio zaanga¿owana w edukacjê szkoln¹;
l wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
l osoby i instytucje zarz¹dzaj¹ce systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym
i centralnym.
W odpowiednich Akcjach programu mog¹ tak¿e uczestniczyæ inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szczególnoci:
l stowarzyszenia zajmuj¹ce siê edukacj¹;
l orodki badawcze prowadz¹ce profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.
Najbardziej popularn¹ czêci¹ jest COMENIUS 1  PARTNERSKIE PROJEKTY
SZKÓ£. Grupy partnerskie pracuj¹ wspólnie wed³ug uzgodnionego planu. Projekty stwarzaj¹ uczniom i nauczycielom mo¿liwoæ: wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajêæ szkolnych, wymiany dowiadczeñ, badania ró¿nych aspektów europejskiej ró¿norodnoci kulturowej, rodowiskowej, spo³ecznej i ekonomicznej. Efektem ka¿dego projektu powinien byæ konkretny produkt np. wydawnictwo, film, materia³ na CD, inny
produkt materialny wiadcz¹cy o prowadzonych dzia³aniach.
Szkolne Projekty COMENIUSA polegaj¹ na wspólnej pracy grupy szkó³ nad wybranym tematem w ramach zajêæ szkolnych. Wymiana dowiadczeñ, badanie ró¿nych aspektów europejskiej ró¿norodnoci kulturowej, rodowiskowej, spo³ecznej i ekonomicznej.

l
l
l
l
l
l

Szkolne Projekty COMENIUSA  charakterystyka
Uprawnieni do realizacji projektu: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
Priorytety: rozszerzenie i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej
Format: co najmniej 3 szko³y z co najmniej 3 krajów, w tym jedna z kraju UE
Czas realizacji: minimum 1 rok  maksimum 3 lata
Dziedzina: dowolna tematyka lub zagadnienia stanowi¹ce przedmiot wspólnych
zainteresowañ dla uczestnicz¹cych szkó³
Koncentracja: na pracy uczniów
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Projekty Jêzykowe COMENIUSA polegaj¹ na uczeniu siê jêzyków poprzez wspóln¹ pracê nad wybranym zagadnieniem z m³odymi ludmi z innego kraju. Jednym z wa¿niejszych elementów jest dwustronna wymiana uczniów realizuj¹cych projekt.

l
l
l
l
l
l
l

Projekty Jêzykowe COMENIUSA  charakterystyka
Uprawnieni do realizacji projektu: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
Cel g³ówny: zwiêkszenie motywacji i zdolnoci uczniów do nauki jêzyków obcych
Priorytety: najrzadziej u¿ywane i nauczane jêzyki UE
Format: 2 szko³y z 2 krajów, w tym jedna z kraju UE
Czas realizacji: jeden rok
Dziedzina: dowolna tematyka czy zagadnienia, stanowi¹ce przedmiot wspólnych
zainteresowañ dla uczestnicz¹cych szkó³
Koncentracja: na pracy uczniów

Projekty Rozwoju Szkó³ COMENIUSA to mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ oraz
wspólnego opracowywania i wdra¿ania metod, rozwi¹zañ organizacyjnych i dydaktycznych
w szko³ach realizowane przez kadrê szkoln¹. Projekty te mog¹ obejmowaæ wspó³pracê
z lokalnymi w³adzami, stowarzyszeniami i przedsiêbiorstwami.
Projekty Rozwoju Szkó³ COMENIUSA  charakterystyka
l Cel g³ówny: usprawnienie zarz¹dzania szko³¹ i udoskonalenie podejæ pedagogicznych
l Priorytety: zarz¹dzanie szko³¹ dla jakoci oraz przeciwdzia³anie zjawiskom niepo¿¹danym spo³ecznie
l Format: co najmniej 3 szko³y z co najmniej 3 krajów, w tym jedna z kraju UE
l Czas realizacji: minimum 1 rok  maksimum 3 lata
l Dziedzina: dowolna tematyka lub zagadnienia dotycz¹ce dydaktyki, metodyki nauczania i zarz¹dzania szko³¹, stanowi¹ce przedmiot wspólnych zainteresowañ dla
uczestnicz¹cych szkó³
Przyk³ady dziedzin wspó³pracy w projekcie:
l Rozwi¹zywanie konfliktów: zapobieganie przemocy
l Zaanga¿owanie rodziców i spo³ecznoci lokalnej w ¿ycie szko³y
l Integracja uczniów maj¹cych specjalne potrzeby edukacyjne
l Integracja grup mniejszoci etnicznych, religijnych i innych
l Zapobieganie rasizmowi i ksenofobii oraz zwalczanie takich postaw
l Równoæ szans dziewcz¹t i ch³opców
l Wdra¿anie innowacyjnych metod nauczania; kierowanie prac¹ w klasie, zarz¹dzanie
szko³¹
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Szczegó³y, zw³aszcza dotycz¹ce dofinansowania, znajduj¹ siê na stronie internetowej:
www.socrates.org.pl.
COMENIUS 1
PARTNERSKIE
PROJEKTY
SZKÓ£
KALENDARZ

Termin sk³adania wniosków o finansowanie projektów dla Akcji
COMENIUS 1 w Polsce.
Do 1 marca (uwaga: niektóre Agencje Narodowe maj¹ wczeniejszy
termin sk³adania wniosków).
Okres realizacji dzia³añ w projekcie (w danym roku):
1 sierpnia  31 lipca (rok szkolny).
Termin sk³adania wniosków dot. goszczenia przysz³ych nauczycieli
jêzyków przyje¿d¿aj¹cych na sta¿ (tzw. Sta¿ystów Jêzykowych)
w ramach COMENIUSA.
Do 1 marca (uwaga: niektóre Agencje Narodowe maj¹ wczeniejszy termin
sk³adania wniosków).
Termin sk³adania wniosków na wizytê przygotowawcz¹  minimum 6
tygodni przed planowan¹ wizyt¹.
Szko³y ubiegaj¹ce siê o granty na partnerskie projekty szkó³ sk³adaj¹:
 Szko³y/instytucje polskie sk³adaj¹ w krajowej Agencji Narodowej jeden
egzemplarz formularza aplikacyjnego w jêz. polskim oraz jeden
egzemplarz formularza aplikacyjnego szko³y koordynuj¹cej projekt.
Dane zawarte w rozdzia³ach A, B, C formularza aplikacyjnego s¹
jednakowe dla wszystkich uczestników projektu. Rozdzia³ D, E formularza
aplikacyjnego szko³y/instytucji polskiej odnosi siê wy³¹cznie do szko³y/
instytucji polskiej. Szczegó³owe informacje zawarte s¹ w formularzu
aplikacyjnym.
Szko³y mog¹ ubiegaæ siê o grant na realizacjê wizyty przygotowawczej
tylko przed z³o¿eniem wniosku na projekt na oddzielnym formularzu.

COMENIUS 1
PARTNERSKIE
PROJEKTY
SZKÓ£
ZASADY

Kontrakty na wizyty przygotowawcze
Zawierane s¹ ze szko³ami (a nie indywidualnymi beneficjentami)
a realizowane s¹ przez 1 przedstawiciela szko³y
Kontrakty na realizacjê projektów  zawierane s¹ ze szko³ami wg zasad:
l Odrêbny kontrakt dla ka¿dej uczestnicz¹cej szko³y
l Projekty Szkolne oraz Projekty Rozwoju Szkó³: jeden kontrakt na ka¿dy
rok trwania projektu
l Projekty Jêzykowe: jeden kontrakt na rok
Wyjazdy uczniów s¹ uprawnione we wszystkich rodzajach projektów
(wg zasad obowi¹zuj¹cych w poszczególnych projektach)
Zainteresowane szko³y mog¹:
l Gociæ przysz³ych nauczycieli jêzyków obcych przyje¿d¿aj¹cych na sta¿
w ramach Comeniusa
l Uczestniczyæ w sieciach tematycznych  Comenius Akcja 3

ród³a: strona internetowa  www.socrates.org.pl
W scentralizowanych Akcjach Programu Comenius 2  Szkolenie Kadry Edukacyjnej
i Comenius 3  Sieci Tematyczne, przyznawane bêd¹ granty na dzia³ania przygotowawcze,
s³u¿¹ce stworzeniu przysz³ej wspó³pracy  niezale¿nie od grantów przyznawanych na realizacjê projektów.
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Akcja Comenius 2 wspiera miêdzynarodowe projekty wspó³pracy instytucji owiatowych z ró¿nych krajów europejskich; umo¿liwia równie¿ kadrze edukacyjnej uczestnictwo
w miêdzynarodowych kursach doskonalenia zawodowego. W ramach Akcji Comenius 2
finansuje siê dwa podstawowe rodzaje dzia³añ:
Comenius 2.1: Europejskie projekty wspó³pracyEuropejskie projekty wspó³pracy w zakresie szkolenia kadry edukacyjnej
realizowane s¹ przez grupy partnerskie, które sk³adaj¹ siê z uprawnionych organizacji owiatowych wywodz¹cych siê z co najmniej trzech uczestnicz¹cych
w programie Socrates krajów, przy czym co najmniej jednym z tych krajów musi
byæ pañstwo cz³onkowskie UE.
Efektem ka¿dego projektu powinien byæ konkretny produkt edukacyjny np. program nauczania, kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, opracowanie nowoczesnej metodyki lub strategii nauczania.
KATALOG MIÊDZYNARODOWYCH KURSÓW DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO PROGRAMU COMENIUS
Komisja Europejska raz do roku og³asza konkurs ofert adresowany do organizatorów
miêdzynarodowych kursów doskonalenia zawodowego, którzy chcieliby zamieciæ swoje
kursy w Katalogu Comeniusa. W konkursie mo¿e uczestniczyæ ka¿da instytucja/organizacja
 zarówno z sektora pañstwowego, jak i prywatnego  organizuj¹ca kursy dla kadry edukacyjnej. Wnioski nale¿y sk³adaæ do Agencji Narodowej, a kopiê przes³aæ do Komisji Europejskiej na adres podany w formularzu. Formularze wniosków s¹ dostêpne w Agencji Narodowej. Ka¿dy wniosek bêdzie oceniany na podstawie otrzymanej dokumentacji. Wybrane kursy zostan¹ nastêpnie zamieszczone w Katalogu obok kursów opracowanych w ramach Akcji Comenius 2.1  Szkolenie kadry edukacyjnej.
Comenius 2.2 Wyjazdy indywidualne kadry edukacyjnej jest akcj¹ umo¿liwiaj¹c¹ indywidualnym uczestnikom udzia³ w kursach doskonalenia zawodowego oferowanych w katalogu kursów Comeniusa. Kursy te s¹ dla uczestników mo¿liwoci¹ pog³êbienia
wiedzy i podniesienia swoich kwalifikacji w wielu dziedzinach zwi¹zanych z edukacj¹. Ró¿norodna tematyka kursów organizowanych w wielu krajach Europy i ró¿nych jêzykach,
zapewnia wszechstronne podejcie do omawianych problemów i europejski wymiar szkolenia. Uczestnicy otrzymuj¹ certyfikaty ukoñczenia kursu.
COMENIUS Akcja 2.2  STA¯E JÊZYKOWE COMENIUSA poprzez wyjazd do innego kraju stwarzaj¹ przysz³ym nauczycielom jêzyków obcych mo¿liwoci pog³êbienia znajomoci jêzyka, lepszego poznania kultury innych krajów europejskich i systemów edukacji
oraz podniesienia kwalifikacji dydaktycznych. Ten program kursów adresowanych do nauczycieli jêzyków obcych zapewnia uczestnikom opanowanie praktycznych umiejêtnoci,
technik i metod pracy w klasie. Kurs mo¿e trwaæ od dwóch do czterech tygodni, w kraju,
którego jêzykiem urzêdowym jest jêzyk nauczany przez nauczyciela. Wykaz kursów spe³niaj¹cych kryteria jakociowe bêdzie podany w Katalogu Comeniusa. Katalog
jest opracowywany i regularnie aktualizowany przez Komisjê Europejsk¹ i dostêpny w wersji elektronicznej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/projects.htm#catalogues
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Ma on u³atwiæ nauczycielom znalezienie kursów, w których udzia³ mo¿e byæ
finansowany w ramach tej Akcji i które najlepiej odpowiadaj¹ ich potrzebom.
Comenius Akcja 3 SIECI TEMATYCZNE PROGRAMU wspiera tworzenie sieci projektów o wspólnej lub podobnej tematyce dotycz¹cej europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Celem sieci jest:
l pog³êbienie i kontynuacja wspó³pracy instytucji owiatowych zaanga¿owanych w realizacjê projektów programu COMENIUS,
l stworzenie forum wymiany refleksji i dowiadczeñ w sferze promowania innowacji
i najlepszych praktyk w ró¿nych dziedzinach edukacji.
Comenius 3 jest scentralizowan¹ akcj¹ Programu SOKRATES, co oznacza, ¿e selekcjê projektów przeprowadza Komisja Europejska, któr¹ wspomaga panel niezale¿nych
ekspertów.
Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci jest programem stworzonym przez Komisjê Europejsk¹
w 1994 roku w celu wdra¿ania polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie kszta³cenia
i szkolenia zawodowego poprzez promowanie Europy wiedzy oraz wspieranie polityki kszta³cenia ustawicznego. Obecnie trwa druga faza programu przewidziana na lata 20002006.
G³ównym za³o¿eniem programu jest propagowanie dzia³añ, które koncentruj¹ siê na poprawie jakoci systemów kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Program stwarza ramy dla wspó³pracy miêdzynarodowej
w zakresie podnoszenia jakoci, stymulowania innowacyjnoci oraz promowania wymiaru
europejskiego w systemach kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Polska od marca 1998 r. uczestniczy w programie Leonardo da Vinci na równi z jej pañstwami cz³onkowskimi. Obecnie trwa druga faza programu przewidziana na lata 20002006.
Program przyczynia siê do rozwoju kszta³cenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak te¿ do wspó³pracy miêdzy nimi w tym zakresie.
Dalekosiê¿nym celem programu jest dostosowanie systemu kszta³cenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy
w poszczególnych krajach. Bêdzie to mo¿liwe dziêki bardziej efektywnemu przygotowaniu
zawodowemu i stworzeniu lepszych szans zatrudnienia absolwentów szkó³ ró¿nych typów.
W obecnej edycji program koncentruje siê przede wszystkim na osi¹ganiu trzech celów: doskonaleniu systemów wstêpnego kszta³cenia i szkolenia zawodowego na ka¿dym
poziomie, umo¿liwiaj¹cego dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku
pracy; poprawie jakoci i dostêpnoci ustawicznego kszta³cenia i szkolenia zawodowego
umo¿liwiaj¹cego zdobywanie umiejêtnoci oraz kwalifikacji przez ca³e ¿ycie; promowaniu
i poszerzaniu wp³ywu kszta³cenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniaj¹ce rozwój
konkurencyjnoci i kszta³tuj¹ce przedsiêbiorczoæ w celu zwiêkszenia szans zatrudnienia.
W ramach Leonardo da Vinci instytucja czy organizacja szuka zagranicznych partnerów, którzy bêd¹ zainteresowani podjêciem wspó³pracy, a nastêpnie zg³asza swój pomys³
na konkurs projektów. Jeli projekt zostanie zatwierdzony  otrzymuje dotacjê. Projekty
oceniaj¹ eksperci krajowi i unijni. Wysokoæ dotacji dla wykonawców projektów uzale¿niona jest od typu projektu i warunków kontraktu zawartego z Krajow¹ Agencj¹ Programu lub
Komisj¹ Europejsk¹.
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Obecnie program jest dostêpny dla pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i krajów
EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), krajów stowarzyszonych z Uni¹ Europejsk¹
z Europy rodkowowschodniej oraz Cypru, Malty i Turcji.
Program jest adresowany do instytucji publicznych oraz prywatnych zaanga¿owanych
w kszta³cenie i szkolenie zawodowe, s¹ to zw³aszcza:  placówki szkolenia zawodowego,
centra kszta³cenia i instytucje szkoleniowe na wszystkich poziomach, w tym szko³y wy¿sze;
 orodki i instytuty badawcze;  przedsiêbiorstwa, zw³aszcza ma³e i rednie i przemys³
rzemielniczy lub sektor publiczny lub prywatny, w tym instytucje zaanga¿owane w szkolenie zawodowe;  organizacje zawodowe, w tym izby przemys³u i handlu itp.;  organizacje
partnerów spo³ecznych; organy i organizacje samorz¹dów lokalnych i regionalnych;  organizacje non-profit, organizacje wolontariuszy, organizacje pozarz¹dowe. Osoby indywidualne nie mog¹ sk³adaæ projektów samodzielnie.
Program stwarza mo¿liwoci realizacji ró¿norodnych dzia³añ w ramach nastêpuj¹cych
typów projektów:
Projekty wymian i sta¿y wspieraj¹ miêdzynarodow¹ mobilnoæ osób bior¹cych udzia³
w szkoleniu zawodowym. Koncentruj¹ siê przede wszystkim na organizowaniu szkoleñ s³u¿¹cych doskonaleniu zawodowemu. G³ównym za³o¿eniem projektów tego typu jest po³¹czenie teorii z praktyk¹, a co za tym idzie wzmocnienie wiêzi miêdzy wiatem edukacji
i pracy. Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie sta¿y dla uczniów szkó³ zawodowych (sta¿e od 3
tygodni do 9 miesiêcy), studentów (sta¿e od 3 miesiêcy do 12 miesiêcy), m³odych pracowników i absolwentów (sta¿e od 2 miesiêcy do 12 miesiêcy) oraz dofinansowanie wymiany
dowiadczeñ dla nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników dzia³ów kadr, organizatorów szkoleñ oraz nauczycieli i lektorów jêzyków obcych (czas trwania
od 1 do 6 tygodni).
Projekty pilota¿owe, których celem jest podniesienie jakoci kszta³cenia i szkolenia
zawodowego oraz doradztwa zawodowego. Promowane jest g³ównie tworzenie produktów
edukacyjnych wprowadzaj¹cych innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Specyficzn¹ grup¹ projektów pilota¿owych s¹ tzw. akcje tematyczne
podejmuj¹ce problematykê szczególnie promowan¹ przez Uniê Europejsk¹. Szczególne
wsparcie przewiduje siê dla projektów, których celem jest poprawa jakoci systemów kszta³cenia i szkolenia zawodowego, przeciwdzia³anie dyskryminacji, zwiêkszanie wiadomoci
ró¿nic miêdzykulturowych oraz projektów uwzglêdniaj¹cych potrzeby szkoleniowe osób
i pracowników przemieszczaj¹cych siê z kraju do kraju.
Projekty jêzykowe, których celem jest promowanie znajomoci jêzyków obcych
oraz znajomoci kultur krajów europejskich. Obejmuj¹ one zarówno rozwój metodyki nauczania (w tym tak¿e innowacyjne projekty dydaktyczne dostosowane do potrzeb ró¿nych
bran¿) i oceniania postêpów w nabywaniu kompetencji jêzykowych, jak i procedury badania
potrzeb jêzykowych. Podkrela siê znaczenie projektów dotycz¹cych mniej popularnych
jêzyków europejskich.
Program Leonardo da Vinci wspiera tak¿e tworzenie miêdzynarodowych sieci instytucji, stanowi¹cych infrastrukturê upowszechniania wiedzy i dowiadczeñ na poziomie
europejskim. Sieci takie powinny realizowaæ trzy zadania: gromadzenie wiedzy w okrelonym obszarze szkolenia zawodowego na poziomie regionalnym lub bran¿owym; okrelenie
tendencji i wymagañ oraz zwiêkszenie korzyci z podejmowanych inicjatyw w zakresie szko-
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lenia zawodowego; upowszechnianie wyników prac podejmowanych przez miêdzynarodowe sieci instytucji w celu promowania innowacyjnoci oraz wspó³pracy miêdzynarodowej.
Promowane s¹ projekty z udzia³em instytucji maj¹cych ró¿norodne dowiadczenie zawodowe, np. decydentów politycznych i instytucjonalnych, którzy mog¹ zagwarantowaæ trwa³oæ
danego partnerstwa. ·
Badania i analizy, które obejmuj¹ tworzenie i aktualizacjê zbiorów, opracowañ badawczych i analiz dotycz¹cych zagadnieñ kszta³cenia i szkolenia zawodowego to tak¿e projekty, na realizacjê których mo¿na otrzymaæ dotacjê w ramach Programu Leonardo da
Vinci. Ich efektem stan¹ siê opracowania pokazuj¹ce procesy zmian zachodz¹cych w krajowych systemach kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Przy opracowaniu niniejszego zagadnienia autorka korzysta³a ze róde³ informacji dostêpnych na stronach internetowych omawianych programów: www.youth.org.pl, www.socrates.org.pl, www.bkkk-cofund.org.pl.
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Beata Przybylska

Zarz¹dzanie miêdzynarodow¹
wymian¹ m³odzie¿y
Miêdzynarodowa wymiana jest dobrym sposobem nawi¹zania kontaktu miêdzy m³odzie¿¹ z ró¿nych krajów. Jako g³ówne cele organizacji takiego projektu w szkole podaæ
nale¿y: wzajemne poznanie m³odzie¿y; poznanie kraju, w którym wymiana siê odbywa;
nabycie nowych dowiadczeñ; motywacja do nauki jêzyków obcych; prze³amanie stereotypów; ukazanie innych zwyczajów, sposobów ¿ycia; poszerzenie zarówno wiedzy, jak i zainteresowañ m³odzie¿y; promocja w³asnej miejscowoci, szko³y. Wymiana jest instrumentem
zbli¿enia miêdzy narodami. Warto zwróciæ uwagê na dowiadczenia z wymianami francusko-niemieckimi od lat 60. Dla tych krajów by³ to sposób na prze³amanie wielu uprzedzeñ
i stereotypów. Od pocz¹tku lat 90. zauwa¿yæ równie¿ mo¿na zwiêkszenie iloci wymian
m³odzie¿y miêdzy Polsk¹ a krajami Europy Zachodniej. Od niedawna du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê tak¿e projekty partnerskie z naszymi po³udniowymi s¹siadami. Niestety
nieliczne s¹ wymiany z krajami na Wschodzie. Bogactwo, które p³ynie z poznawania innych
krajów, jak i nawi¹zywania kontaktów jest warte tego, by spróbowaæ zrealizowaæ projekt
wymiany m³odzie¿y. Poni¿ej lista odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania w pierwszym
etapie przygotowañ do projektu wymiany m³odzie¿y.

Kto mo¿e zorganizowaæ wymianê?
W Polsce wymianê organizuj¹ g³ównie szko³y. Czêsto wymiana jest zainicjowana wspó³prac¹ samorz¹dów w ramach jednostek partnerskich. Nie ma ograniczeñ grup pod wzglêdem wiekowym. Od niedawna ciekawostk¹ staj¹ siê tak¿e wymiany przedszkolaków. Regu³¹ jest jednak wymiana uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szko³ach
podstawowych du¿¹ przeszkodê zazwyczaj stanowi niewystarczaj¹ca znajomoæ jêzyka obcego wród uczniów oraz obawy rodziców zwi¹zane z opiek¹ podczas wymiany. Wymianê
organizuj¹ tak¿e: ko³a sportowe, domy kultury (grupy teatralne, plastyczne, muzyczne), organizacje studenckie, organizacje pozarz¹dowe.

Jak zorganizowaæ zespó³ w szkole zajmuj¹cy siê wymian¹?
Rolê wiod¹c¹ w zespole pe³niæ bêdzie koordynator projektu. Opiekê nad projektem
powinien zapewniæ dyrektor lub jego zastêpca. Dyrektor jako uprawniony do okrelania
zobowi¹zañ w imieniu szko³y bêdzie tak¿e zobligowany do podpisania ewentualnych umów
partnerstwa lub zg³oszonego wniosku o dofinansowanie. Dobrze, gdy osoba ta zna szczegó³y projektu, choæ nie musi byæ bezporednio zaanga¿owana w przygotowania. Koordynatorem projektu mo¿e byæ nauczyciel ka¿dego przedmiotu. Najczêciej s¹ to nauczyciele jêzyka
obcego. Jeli tak nie jest, warto zaprosiæ jednego z jêzykowców do pomocy przy projekcie.
Bêdzie on s³u¿y³ pomoc¹ przy t³umaczeniach i swoj¹ wiedz¹ o zwyczajach panuj¹cych
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w tym kraju (np. godziny posi³ków). W zespole powinien tak¿e znaleæ siê ksiêgowy szko³y,
który mo¿e pomóc przy rozliczeniu projektu. W zespole nauczyciele dziel¹ miêdzy sob¹
zadania, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadania te ustalaj¹ w zespole na pierwszych spotkaniach. Niezbêdne modyfikacje zadañ okrela koordynator. Zespó³ najczêciej
liczy od 2 do 4 osób. Póniej to Ci nauczyciele uczestnicz¹ w samym wyjedzie i staj¹ siê
opiekunami podczas wymiany. Przy organizacji wizyt przygotowawczych (wyjazdu w celu
uzgodnienia szczegó³ów ze szko³¹ partnersk¹) zespó³ sporód siebie typuje osobê, która
uczestniczy w spotkaniu ze szko³¹ partnersk¹.

Kto mo¿e pomóc dofinansowaæ wymianê m³odzie¿y?
Projekty miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y mog¹ byæ dofinansowane ze rodków
programów wspólnotowych:
l Program M³odzie¿  wymiana pozaszkolna m³odzie¿y od 15 do 25 roku ¿ycia;
l Program Socrates Comenius  wymiana szkolna;
l Program Leonardo da Vinci  wymiana szkó³ zawodowych.
Poza tym wsparcia udzielaj¹ tak¿e fundacje i stowarzyszenia, miêdzy innymi Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y. Warto zwróciæ siê tak¿e do w³adz samorz¹dowych
i lokalnych sponsorów. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ w ka¿dym przypadku bêdzie to tylko
dofinansowanie i resztê kosztów pokryæ musz¹ uczestniczy wyjazdu.

Jak¹ formê powinna przyj¹æ wymiana?
Wymiana mo¿e byæ dwustronna (dwa kraje uczestnicz¹ce) lub wielostronna. Wymiana
dwustronna mo¿e zak³adaæ wizytê i rewizytê partnerów w projekcie w przeci¹gu jednego
lub dwóch lat. Innym sposobem na wymianê mo¿e byæ spotkanie uczniów z dwóch krajów
w ca³kiem innym kraju lub miejscu. W przypadku szkó³, które mieszcz¹ siê w ma³o atrakcyjnym turystycznie miejscu, warto pomyleæ czy nie zorganizowaæ wspólnie z m³odzie¿¹
z innego kraju spotkania (szko³y letniej, warsztatów plenerowych malarskich) w innym ni¿
miejsce zamieszkania miejscu. Wymiany wielostronne mog¹ przyj¹æ podobn¹ formê. Czêsto jednak czas okrelaj¹cy ca³oæ projektu trzech lub czterech szkó³ jest d³u¿szy. Nie powinien jednak przekraczaæ w fazie planowania okresu trzech lat. Oczywicie póniej mo¿na go
kontynuowaæ w kolejnej fazie planowania.
Typowa wymiana zak³ada wyjazd do innego kraju i wspóln¹ realizacjê programu wczeniej ustalonego. Najczêciej m³odzie¿ podczas wymiany mieszka w domach swoich kolegów
ze szko³y partnerskiej. Póniej, przy rewizycie, goszcz¹ oni ich w swoich domach. Mo¿na
jednak za³o¿yæ, i¿ noclegi bêd¹ w schroniskach m³odzie¿owych lub internatach. Jednak
w takim przypadku m³odzie¿ traci mo¿liwoæ bezporedniego poznania ¿ycia swoich kolegów.

Jak sformu³owaæ temat i program wymiany?
Temat uzale¿niony jest od zainteresowañ uczniów. Przyk³adami najczêciej wybieranych obszarów tematycznych jest: teatr, muzyka, historia, sport. W przypadku wymian
dwustronnych mo¿na wybraæ jedn¹ postaæ historyczn¹ wspóln¹ dla historii tych krajów, np.
Stanis³aw Leszczyñski dla wymiany m³odzie¿y z Polski i Francji. Czêsto organizuje siê warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, spotkania dyskusyjne.
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Program kszta³tuje siê w trakcie pracy obu stron uczestnicz¹cych w wymianie. Jego
forma jest dowolna, ale poprzez program mamy zrealizowaæ za³o¿one cele, wiêc warto
powiêciæ mu du¿o uwagi. Program jest integralnym i najwa¿niejszym elementem przygotowañ do wymiany. Dobrze, gdy przy ustalaniu programu uczestniczy m³odzie¿, a nie tylko
okrelaj¹ go nauczyciele. Wymiana to nie jest tylko wyjazd turystyczny. W programie musi
znaleæ siê czas zarówno na zajêcia, spotkania, warsztaty, jak i czêæ turystyczn¹ i rozrywkow¹ (wspólne ognisko, uroczysta kolacja).
Wymiana staje siê czêci¹ programu nauczania w semestrze, w którym jest przygotowywana. Warto podczas okresu przygotowuj¹cego do wymiany na zajêciach zwracaæ uwagê na przygotowanie m³odzie¿y do wyjazdu. Na lekcjach geografii, historii mo¿na podkrelaæ treci zwi¹zane z wyjazdem. Na lekcjach jêzyka obcego æwiczyæ potrzebne s³ownictwo
zwi¹zane z wyjazdem.

Jaki wybraæ kraj i jak skontaktowaæ siê ze szko³¹ partnersk¹?
Wybór kraju najczêciej zwi¹zany jest z chêci¹ poznania jêzyka obcego oraz atrakcyjnoci¹ turystyczn¹ kraju. Przy wyborze warto tak¿e zwróciæ uwagê na koszty dojazdu uczniów.
Z pewnoci¹ w krajach, które ciesz¹ siê mniejsz¹ popularnoci¹, ³atwiej znaleæ szko³ê partnersk¹. Szczególnie zachêcam do wyboru krajów naszych po³udniowych s¹siadów, które
zarówno z uwagi na koszty, ale tak¿e w zwi¹zku z atrakcyjnoci¹ s¹ godne polecenia.
Mo¿na wymieniæ kilka sposobów skontaktowania siê ze szko³¹ partnersk¹:
1. Na stronach internetowych programów wspólnotowych s¹ oferty wspó³pracy. Mo¿na
tak¿e samemu umieciæ og³oszenie ze swoj¹ ofert¹ nawi¹zania partnerstwa.
2. W przypadku, gdy w³adze samorz¹dowe maj¹ jednostkê patrnersk¹, mo¿na poprosiæ
osobê odpowiedzialn¹ za wspó³pracê zagraniczn¹, by przy najbli¿szym wyjedzie delegacji lub przyjedzie przedstawicieli jednostki partnerskiej wrêczyæ jej probê szko³y
i poprosiæ o znalezienie szko³y. Warto przygotowaæ swoiste portfolio o naszym pomyle na projekt wymiany. Zamieciæ w nim: list przewodni, dane szko³y, krótki pomys³
na wymianê, zdjêcia szko³y b¹d uczniów, informacje o regionie. Mo¿e to byæ tak¿e
kaseta wideo z krótkim filmem o szkole i wypowiedziami uczniów. To z pewnoci¹
pomo¿e przy podejmowaniu decyzji przez ewentualnego partnera.
3. Mo¿na tak¿e nawi¹zaæ kontakt z ambasad¹ lub konsulatem tego kraju w Polsce lub
polsk¹ placówk¹ konsularn¹ w tym kraju i poprosiæ o pomoc. Niejednokrotnie wystarczy lista szkó³, do których zwrócimy siê bezporednio, listownie lub e-mailem. Tutaj
tak¿e warto wys³aæ przygotowane portfolio.
4. Kolejnym sposobem jest znalezienie adresów szkó³ w Internecie i wys³anie do nich
naszej oferty wraz z portfolio.
5. Do tego dopisaæ mo¿na nasze lub naszych znajomych kontakty.
Warto pamiêtaæ, ¿e dobrze pomóc szkole w wyborze. Przes³anie do szko³y folderu
o regionie, informacji o szkole i uczniach, szczegó³ów zwi¹zanych z naszym pomys³em to
jeden z kroków do sukcesu.
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Jak planowaæ program pobytu?
Przy planowaniu pobytu niezwykle istotne jest bardzo wiele rzeczy, ale wymieniæ
w pierwszej kolejnoci nale¿y:
 zakwaterowanie (czy wykorzystaæ schronisko/hotel czy te¿ noclegi u rodzin uczniów?);
 fiszki o uczestnikach (bardzo przydatne w podró¿y i przy podziale miejsc noclegowych
u rodzin, niektóre z informacji mo¿na wczeniej przekazaæ rodzinie, u której uczeñ
bêdzie mieszka³).
Przyk³adowe dane z fiszki
Imiê i nazwisko
Adres
Telefon kontaktowy do rodziców
Numer paszportu/data up³yniêcia jego wa¿noci
Kuchnia wegetariañska tak/nie (ewentualne alergie na przyprawy, dania)
Alergie (na zwierzêta, etc.)
Choroby
Za¿ywane lekarstwa w przypadku choroby
Inne
(p³eæ w przypadku wysy³ania fiszki do szko³y partnerskiej)
W przypadku goszczenia m³odzie¿y w Polsce poprocie szko³ê partnersk¹ o przes³anie
informacji o uczniach, którzy bêd¹ gociæ w domach polskiej m³odzie¿y. Dziêki temu mo¿na
unikn¹æ wielu nieporozumieñ oraz szybko powiadomiæ rodzinê w razie wypadku lub k³opotów.
l
l
l
l
l
l

Trudnoci  mo¿na ich unikn¹æ, gdy wczeniej sprawdzimy, czy:
Wszyscy maj¹ wa¿ne paszporty (po wejciu do UE trudnoci te z czasem znikn¹),
Wszyscy s¹ ubezpieczeni,
Wszyscy znaj¹ miejsce zakwaterowania za granic¹,
Wszyscy wiedz¹, jak siê zachowaæ w przypadku zagubienia baga¿u, zgubienia siê, wypadku,
Uczestnicy maj¹ pozwolenie na wyjazd obojga rodziców,
Rodzice maj¹ telefon kontaktowy do nauczyciela-opiekuna wymiany i znaj¹ adres zamieszkania dzieci za granic¹.

Gdy ju¿ znasz odpowiedzi na powy¿sze pytania, warto przejæ do kolejnego etapu
zwi¹zanego z zarz¹dzaniem miêdzynarodow¹ wymian¹ m³odzie¿y.
Na czym polega zarz¹dzanie miêdzynarodow¹ wymian¹ m³odzie¿y?
Masz pomys³, aby zrealizowaæ wymianê miêdzynarodow¹ w swojej szkole. To dar,
który chcesz wykorzystaæ, by zrealizowaæ projekt. W zwi¹zku z tym najlepiej stworzyæ zespó³ wraz z innymi nauczycielami w celu dobrego przygotowania i realizacji waszego projek-
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tu. Niew¹tpliwie jedna osoba bêdzie musia³a podj¹æ siê zadania koordynacji przedsiêwziêcia
i to na tej osobie bêdzie spoczywaæ najwiêksza odpowiedzialnoæ. Koordynator projektu
bêdzie przewodzi³ grupie i zarz¹dza³ realizacj¹ projektu. Jego zadaniem jest na bazie pomys³u zbudowaæ dobr¹ koncepcjê jego realizacji. Warto pamiêtaæ, i¿ najpierw nale¿y dobrze
opracowaæ projekt, a na jego podstawie wniosek, by uzyskaæ dofinansowanie Poni¿ej postaram siê przybli¿yæ najistotniejsze elementy zwi¹zane z zarz¹dzaniem projektem, którym
jest wymiana m³odzie¿y.

Od czego zacz¹æ zarz¹dzaj¹c wymian¹ m³odzie¿y?
Rozpocznijmy od wizji. Jest to nasze wyobra¿enie przysz³oci, tego, co
mo¿emy zrealizowaæ na podstawie naszego pomys³u oraz okolicznoci, które mog¹ sprzyjaæ lub przeszkadzaæ w jego realizacji. Posiadanie wizji jest
kluczem do sukcesu. Ludzie pod¹¿aj¹ za wyzwaniem, które niesie wizja projektu. Czêsto podczas szkoleñ dla pisz¹cych projekty pos³ugujê siê przyk³adem obrazuj¹cym rolê prawdziwego przywódcy, którego zadaniem jest przekazywanie wizji innym cz³onkom zespo³u.
Wyobra sobie grupê ludzi na bezludnej wyspie, chc¹cych wydostaæ siê
z niej i dop³yn¹æ do domu. Pewnego dnia jedna z osób wstaje i zaczyna
wydawaæ polecenia: ty zbierz liany, ty zrób zapasy, a ty przygotuj drewno na
tratwê. Zaczyna zarz¹dzaæ. Wyobra sobie jednak tê sam¹ osobê, która rozpoczyna od zebrania wszystkich przy ognisku i opowieci o wielkim nieokie³znanym morzu, na którego drugim brzegu czeka ciep³a k¹piel w wannie
i kapcie z boku wie¿o zas³anego ³ó¿ka.
To wizja wyznacza kierunek dzia³añ, motywuje zespó³ i buduje ducha
projektu. Mo¿na zmieniaæ narzêdzia, rodki, ale prowadziæ musz¹ one do
celu, któremu wizja patronuje. To, jaki styl przywództwa wybierzemy, autokratyczny, demokratyczny, czy przyzwalaj¹cy uzale¿nione bêdzie od wielu
czynników. Z pewnoci¹ jednak szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na:
 uczestnictwo wszystkich cz³onków zespo³u w procesie decyzyjnym,
 metody komunikacji w zespole,
 jasno okrelone role i zadania w zespole,
 podzia³ odpowiedzialnoci za zadania,
 czynniki motywuj¹ce zespó³.
Warto kierowaæ siê zasad¹, ¿e razem ka¿dy osi¹ga wiêcej (z ang. TEAM
= Together Everybody Achieves More).
Dobry pomys³ jest najlepsz¹ zachêt¹, która mo¿e przyci¹gn¹æ zespó³ do jego realizacji.
Dobry pomys³ dobrze siê promuje, a przez to zdobywa dofinansowanie. Daje on tak¿e
mo¿liwoæ samorealizacji i kreatywnego mylenia, dodaje treci pomocnej do merytorycznego sprawozdania z jego realizacji. Warto pamiêtaæ o ocenie w³asnych si³ i mo¿liwoci.
Lepiej zacz¹æ od sukcesu ma³ego przedsiêwziêcia ni¿ klapy bardzo atrakcyjnego, lecz
przerastaj¹cego nasze si³y projektu. Wa¿ne jest tak¿e za³o¿enie, ¿e mamy zamiar kontynuowaæ nasz pomys³. Jego cyklicznoæ wiadczy o naszej wiarygodnoci. Postrzegani jestemy
jako podmiot, któremu raz siê uda³o, wiêc warto mu zaufaæ. Na pocz¹tku ka¿dego dzia³ania
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potrzebny jest wybór z masy drobnych sugestii schematu naszych przysz³ych dzia³añ. Burza
mózgów, która towarzyszy pierwszej prezentacji pomys³u powinna zmierzaæ do modyfikacji
naszego projektu. Czêsto rzeczy dla nas oczywiste nie s¹ takie dla wszystkich. Ustosunkowanie siê do naszego pomys³u przez zespó³ sprawia, ¿e ³atwiejsza jest póniejsza motywacja
dla naszego wspólnego projektu. Projekt staje siê wspólny, gdy jest realna mo¿liwoæ wp³ywu na jego realizacjê. wiadomoæ jego wspó³tworzenia to potrzeba podporz¹dkowania
w³asnych dzia³añ z dzia³aniami innych osób. Zasady podzia³u zadañ powinny byæ ustalone
w pierwszej fazie realizacji projektu.

Jakie s¹ g³ówne elementy projektu wymiany m³odzie¿y?









Przejdmy do projektu wymiany m³odzie¿y. Projekt to przedsiêwziêcie, które:
ma jasno okrelone cele,
ma okrelone terminy realizacji ca³oci i poszczególnych etapów,
wyznacza zespó³ osób, którym przydzielono poszczególne zadania,
jest skierowany do okrelonej grupy odbiorców-beneficjentów,
opiera siê na znanych kryteriach jego oceny,
bazuje na kontaktach interpersonalnych w zespole, jak i ze sponsorami i mediami,
zak³ada osi¹gniêcie efektów  (zmiany obecnej sytuacji),
wytycza dzia³ania w celu jego realizacji.

Przy realizacji projektu bêdziemy zarz¹dzaæ przede wszystkim: czasem, zespo³em
i rodkami finansowymi. Zarz¹dzanie projektem to sztuka ³¹czenia wy¿ej wymienionych
czynników w jedn¹ ca³oæ. Jednym z powiedzeñ Georga Bernarda Shawa by³o: Rozs¹dni
ludzie przystosowuj¹ siê do wiata. Nierozs¹dni ludzie przystosowuj¹ wiat do siebie.
Dlatego te¿ ca³y postêp zale¿y od ludzi nierozs¹dnych. Sukces projektu uzale¿niæ nale¿y
od przystosowania wielu czynników do potrzeb naszego projektu i umiejêtnym ich zarz¹dzaniu.
Wszystkie elementy projektu mo¿na zawrzeæ w czterech etapach dobrego zarz¹dzania projektem: umiejêtnoci jego kreacji, promocji, realizacji
i podsumowania projektu.

O czym warto pamiêtaæ realizuj¹c projekt?
Wród kilku wa¿nych zasad w tym etapie wymieniæ nale¿y koniecznoæ
wyznaczania sobie terminów, do których zobowi¹zujemy siê zrealizowaæ okrelone zadania. Zawsze powinno to byæ troszkê wczeniej ni¿ faktyczny moment, którego przekroczenie odbi³o by siê niekorzystnie na realizacji projektu. Nie ma ludzi niezast¹pionych, wa¿ne jest wiêc tworzenie archiwum
z pracy nad projektem do którego dostêp bêd¹ mieli wszyscy realizuj¹cy
projekt. Jest to tak¿e baza danych do realizacji kolejnego projektu. Pamiêtaæ nale¿y przede wszystkim o zasadzie wszystko mo¿e siê zdarzyæ, dlatego
b¹d do tego przygotowany. Zabezpieczenia to niewidoczny element, który
decyduje o sukcesie przedsiêwziêcia. Stosuj szablony operacyjne, rozpisane
scenariusze dzia³añ z podzia³em na osoby je realizuj¹ce i z dok³adnie rozpi-
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sanym czasem realizacji poszczególnych dzia³añ. Warto do tego dodaæ entuzjazm, szczyptê zaufania we w³asne si³y i mo¿liwoci osób z nami wspó³pracuj¹cych. Projekt jest tak dobry, jak zespó³ go realizuj¹cy, wiêc dobry dobór
osób z nami pracuj¹cych i zagwarantowanie dobrej komunikacji miêdzy nimi
to kolejny przyczynek do osi¹gniêcia zamierzonych celów. Niew¹tpliwie przyda
siê te¿ przys³owiowe szczêcie chwili i sukces murowany.
Przy realizacji projektu miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y istotne jest znalezienie
dofinansowania na realizacjê naszego pomys³u. Nie obêdzie siê bez przelania treci naszego
projektu na papier w formie wniosku aplikacyjnego. Oto odpowiedzi na trzy najczêciej
zadawane pytania dotycz¹ce wype³niania wniosku o dofinansowanie projektu.

Z jakich elementów sk³ada siê wniosek?
W przypadku dofinansowania projektów miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y w ramach programów wspólnotowych wniosek jest przygotowany przez zarz¹dzaj¹cych danym
programem. Jego elektroniczna wersja dostêpna jest na stronach internetowych tych programów. Choæ ka¿dy program ma swoj¹ specyfikê, ka¿dy wniosek zawiera bardzo podobne
elementy:
A. INFORMACJE OGÓLNE
a) dane o wnioskodawcy,
b) dane dotycz¹ce koordynatora i osoby odpowiedzialnej za podpisanie umowy,
c) tytu³ projektu,
d) czas trwania i miejsce realizacji projektu,
e) opis grupy beneficjentów projektu.
B. INFORMACJE SZCZEGÓ£OWE
A) cele projektu,
B) skrócony opis projektu,
C) opis dzia³añ,
D) efekty/rezultaty,
E) sposób oceny/ewaluacji projektu,
F) harmonogram i program dzia³añ.
C. BUD¯ET
D. ZA£¥CZNIKI
W przypadku ubiegania siê o dofinansowanie u sponsora, który nie przygotowa³ w³asnego wniosku mo¿na wykorzystaæ powy¿sze elementy w celu konstrukcji w³asnego wniosku, który przeka¿emy sponsorowi. Poni¿ej przyk³ad.
Zarys wniosku i jego komponenty:
a) strona tytu³owa (informacje identyfikuj¹ce: nazwa, adres, nr telefonu, faksu, e-mail;
koordynatora projektu, tytu³ projektu  powinien byæ krótki i odzwierciedlaæ treæ
projektu, datê projektu);
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b) streszczenie (poprzez krótki opis nale¿y wzbudziæ zainteresowanie czytelnika, macie
szansê wskazaæ jak atrakcyjny i wa¿ny jest wasz projekt, nale¿y odpowiedzieæ na
pytania kto, kiedy, gdzie, dlaczego, jak?);
c) czêæ opisowa (w dok³adnym opisie przedstawiacie potrzeby, na jakie odpowiada projekt, przedstawiacie listê celów, nastêpnie d³u¿sz¹ listê zadañ, szczegó³owy plan projektu, harmonogram dzia³añ (czyli kiedy co zostanie zrobione, np.: wys³anie zaproszeñ
w styczniu), podzia³ obowi¹zków w grupie przygotowuj¹cej projekt, a tak¿e ocenê
planowanych efektów projektu po jego zakoñczeniu i sposób ewaluacji;
d) bud¿et  zestaw szacowanych wydatków i wp³ywów;
e) za³¹czniki (je¿eli wymagalne) .

Jak poprawnie wype³niæ wniosek o dofinansowanie?
Dobrze napisany wniosek o grant nie zagwarantuje dofinansowania, jednak jest to
jeden z zasadniczych kroków w tym kierunku. Tak wiêc przystêpuj¹c do pisania wniosku
warto pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach:
l Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ ubiegania siê o granty oraz wykazem grantów z ostatniego
okresu. Ka¿da instytucja przyznaj¹ca dotacje ma w³asne sformu³owane cele, opis typów
wspieranych projektów, kryteria oceny wniosku, terminy aplikowania i maksymaln¹ wysokoæ dofinansowania. Warto wiêc porównaæ, czy proponowany przez nas projekt mieci
siê w dziedzinach zainteresowania danej instytucji udzielaj¹cej dofinansowania.
l Pamiêtajmy tak¿e, ¿e we wniosku przedstawiamy potrzeby i problemy ludzi, do których kierowana bêdzie nasza pomoc, a nie potrzeby i problemy naszej szko³y.
l Wniosek powinien byæ zwiêz³y, na temat i bez popadania w przesadê. Pamiêtajmy, ¿e
do danej instytucji nap³ywa du¿o wniosków, warto wiêc tak wype³niæ wniosek, by
pomóc osobie obs³uguj¹cej dany program. Ponadto warto trzymaæ siê wewnêtrznych
wytycznych programu, które okrelaj¹ maksymaln¹ iloæ stron lub wymagaj¹ do³¹czenia dodatkowych dokumentów. Na pytania we wniosku odpowiadamy rzeczowo u¿ywaj¹c prostego jêzyka. Projekt powinien byæ skromny, a równoczenie wzbudzaæ
w czytelniku zaufanie. Zamiast pisaæ chcielibymy zrobiæ napiszcie zrobimy.
Ca³y proces ubiegania siê dofinansowanie wymaga nak³adu czasu, energii, cierpliwoci i szczêcia. Po z³o¿eniu wniosku i jego przyjêciu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e otrzymane rodki
na projekt to nie tylko wielka radoæ, ale te¿ jeszcze wielka odpowiedzialnoæ.

Co nale¿y umieciæ w bud¿ecie projektu?
We wnioskach o dofinansowanie mamy ju¿ przygotowane tabele bud¿etowe, które
wype³niamy zgodnie z instrukcj¹. Warto jednak wczeniej okreliæ wszystkie koszty, które
bêd¹ dotyczyæ organizacji wymiany. Przyk³adowy plan wszystkich wydatków to:
 koszty osobowe  wynagrodzenie koordynatora, wynagrodzenie opiekunów, wynagrodzenie t³umacza, honoraria przewodnika;
 koszty podró¿y  wynajem autokaru b¹d koszty przejazdu innym rodkiem lokomocji,
koszty biletów komunikacji miejskiej, koszty noclegów w drodze, koszty wy¿ywienia
w drodze;
 koszty pobytu  koszty zakwaterowania, koszty wy¿ywienia, koszty biletów do muzeum;
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 koszty ubezpieczenia;
 koszty organizacyjne (telekomunikacja, poczta, papier, ksero, upominki dla gospodarza, materia³y biurowe;
 rezerwa na nieprzewidziane sytuacje, np. lekarstwa.
Przyk³adowa tabela bud¿etowa
Rodzaj kosztu

Jednostka

Koszt jednostkowy

Iloæ jednostek

SUMA

........

Planowane ród³a dofinansowania
rodki z dotacji

Inne dotacje (samorz¹d, sponsorzy)

Wk³ad w³asny (uczestnicy)

W bud¿ecie o dofinansowanie umieszczamy tylko te koszty, które s¹ zgodnie z instrukcj¹ kwalifikowalne. Pozosta³e koszty stanowi¹ nasz wk³ad w³asny lub musz¹ byæ pokryte
z wk³adu innych sponsorów.
Pamiêtajmy, i¿ po zakoñczeniu projektu trzeba bêdzie go podsumowaæ. Podsumowanie projektu to rozliczenie finansowe i merytoryczne, analiza pracy w grupie i indywidualnej, naszych potkniêæ i sukcesów, podziêkowania wszystkim i za wszystko, dobrej zabawy
dla odreagowania stresu i zacienienia stosunków panuj¹cych w grupie oraz planowanie
kolejnego projektu.
Wymiana miêdzy szko³ami jest bardzo dobrym sposobem zaanga¿owania m³odzie¿y.
Wspólne spotkanie zaspokaja ich ciekawoæ, motywuje do dzia³ania, kszta³ci umiejêtnoci
jêzykowe, wspiera postawê otwartoci na inne kultury. Warto wiêc zorganizowaæ takie przedsiêwziêcie w szkole. Najtrudniejszy pierwszy krok. ¯aden z nauczycieli  koordynatorów
wymiany, których do tej spory spotka³am, nie ¿a³owa³ swojej decyzji o podjêciu siê tego
zadania. Pamiêtajmy, i¿ czêsto problemy najbardziej skomplikowane w trakcie realizacji
projektu wymiany m³odzie¿y mo¿na rozwi¹zaæ najprostszymi metodami. Warto wtedy pamiêtaæ s³ynny cytat z Kubusia Puchatka A.A. Milne: Organizowaæ to znaczy robiæ to, co siê
robi, zanim siê co zrobi, tak, ¿eby siê wszystko nie pomiesza³o, kiedy to siê robi.

Przydatne adresy:
Narodowa Agencja Programu M³odzie¿
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 022- 622 37 06, 622 60 14
www.youth.org.pl
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program SOCRATES
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
telefony:
ERASMUS  022 - 629 97 79
COMENIUS akcja 1 022  622 37 12
COMENIUS akcja 2  022  629 78 79
LINGUA, MINERVA, GRUNDTVIG, ARION, EURYDICE  022  622 34 47, 629 25 74
www.socrates.org.pl
Krajowa Agencja Programu LEONARDO DA VINCI
ul. Górnol¹ska 4 a
00-444 Warszawa
tel. 022  622 19 91, 625 39 37
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Danuta Szymañska-Al Samarrai

Studium przypadku  moje dowiadczenia
w zakresie wymiany m³odzie¿y
1. Moje dowiadczenia
Rozpoczynaj¹c kilkanacie lat temu pierwsze wymiany m³odzie¿y nie przypuszcza³am,
¿e bêdzie to problematyka, któr¹ siê bêdê z tak¹ pasj¹ zajmowa³a i która da mi i tak du¿o
radoci i zadowolenia.
Ka¿da z wymian utwierdzi³a mnie w jednym, za organizacjê wymiany miêdzynarodowej bior¹ siê ludzie ciekawi wiata, zmian, o wspólnych zainteresowaniach i pasjach, którzy
chc¹ siê bawiæ, poznawaæ nowe osoby i wchodziæ w nowe sytuacje, którzy s¹ w stanie
rozwi¹zaæ prawie ka¿dy trudny problem.
Jest kilkanacie elementów, o których tobie, przysz³emu organizatorowi wymiany, nie
wolno zapomnieæ. Na pewno do nich nale¿y uwiadomienie sobie, ¿e to nie ty masz siê
napracowaæ i wykonaæ prawie wszystkie przewidziane dzia³ania i zadania.
1. Istot¹ wymiany miêdzynarodowej jest podjêcie wspólnych dzia³añ z partnerem (którego wcale nie jest ³atwo poszukaæ), które razem zaplanujemy z m³odzie¿¹ i wszystkimi
zainteresowanymi stronami. Gabinet nie jest najlepszym miejscem na budowanie planów i okrelanie zamierzeñ.
2. Staraj siê dobraæ uczestników tak, aby za bardzo nie odbiegali od siebie wiekiem, byli
na tym samym, zbli¿onym poziomie znajomoci jêzyka obcego, posiadali podobne
zainteresowania.
3. Wszystko, co dotyczy wymiany, róbcie wspólnie, nie ma spraw nie do za³atwienia
przez m³odzie¿, ona te¿ musi siê nauczyæ odpowiedzialnoci (i nale¿y takie sytuacje
stworzyæ).
4. Nie zak³adaæ, ¿e wymiana to wycieczka turystyczna tylko trochê inna. Wszystkim tak
myl¹cym zasugerowaæ wybór biura turystycznego, bo tutaj mog¹ byæ rozczarowani.
5. Koncentrowaæ siê na wspólnym dzia³aniu z partnerem i braniu pod uwagê realnych,
istniej¹cych mo¿liwoci.
6. Przeznaczyæ wystarczaj¹co du¿o czasu na przygotowanie programu oraz zgromadzenie rodków finansowych.
7. Zachêcaæ uczestników do podjêcia dodatkowych lekcji jêzyka obcego, w trakcie pobytu u partnera jest na to za póno.
8. W³¹czyæ w proces przygotowañ i realizacji rodziny naszych uczniów i znajomych.
9. Je¿eli wszystkie powy¿sze elementy zosta³y rozwa¿one, czas przyst¹piæ do dzia³ania 
poszukania partnera.
Musisz siê z m³odzie¿¹ zastanowiæ, jaki kraj was interesuje i dlaczego?
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Wokó³ jakiej tematyki ma siê obracaæ wymiana?
Jakiego typu szko³a bêdzie was interesowa³a (z tradycjami, konserwatywna, czy te¿
z dominuj¹c¹ pedagogik¹ amerykañsk¹)?
Przygotuj formalne pisma, z których wynika, ¿e jestecie zainteresowani nawi¹zaniem
wspó³pracy oraz folder, portfolio, film (kilkuminutowy) o swojej szkole, grupie rówieniczej itp.
Popytaj wród znajomych, nauczycieli obcokrajowców pracuj¹cych w szko³ach, przedsiêbiorców, pracowników gminy, powiatu (czêsto jest tak, ¿e miasta maj¹ podpisane
umowy o wspó³pracy z miastami, jednostkami bliniaczymi, np. Bydgoszcz z Mannheim
w Niemczech).
Dostêpne strony i adresy internetowe zosta³y ju¿ wczeniej zbadane przez wszystkich
zainteresowanych, podobnie jak ty, poszukiwaniem partnera.
Przyst¹p do szczegó³owego gromadzenia informacji, popro swoich uczniów o przygotowanie krótkiego CV wraz ze zdjêciem, sprawd czy ka¿dy z uczestnikow jest
w stanie sprostaæ zadaniu polegaj¹cym na goszczeniu partnera zagranicznego (przybli¿ sytuacje  norm¹ jest posiadaniem odrêbnego pokoju, sypialni wród rodzin Europy Zachodniej).
Zwróæ uwagê, aby dobieraæ uczestników zgodnie z p³ci¹, na podstawie wczeniej uzyskanych i przygotowanych informacji.
Nie dopuszczaj do sytuacji, kiedy u rodziny dziewczyny nocuje nastolatek, powoduje to
niepotrzebne niepokoje wród rodziców. Sytuacja mo¿e byæ bardzo powa¿na, je¿eli
oka¿e siê, ¿e zebra³a informacje niezbyt starannie i szczegó³owo, w przypadku goszczenia uczniów np. z po³udnia Francji, gdzie mo¿e zdarzyæ siê osoba bêd¹ca muzu³mank¹. Innym problemem na tym etapie mo¿e byæ równie¿ informacja, ¿e kto jest
wegetarianinem, a rodzina przyjmuj¹ca nie wie za bardzo, jakie posi³ki przygotowywaæ?
W tej sytuacji najlepszym rozwi¹zaniem jest poszukanie rozwi¹zania zastêpczego  np.
noclegów w bursie lub internacie dla wszystkich.
Kwestia gromadzenia rodka finansowego jest na tyle powa¿na, ¿e powiniene to
robiæ co najmniej z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem, od tego zale¿y powodzenie
waszego przedsiêwziêcia. Upewnij siê, czy szko³a jest w stanie udostêpniæ jaki rodek
transportu, czy bêd¹ potrzebne zaliczki i w jakiej wysokoci, jakie bêd¹ warunki ubezpieczenia, czy jest mo¿liwoæ otrzymania kieszonkowego, jakie koszty mo¿na regulowaæ z odroczon¹ dat¹ p³atnoci, sprawd terminy sk³adania wniosków o dotacjê, je¿eli
z takiej chcecie korzystaæ, ale nade wszystko oszacuj koszty (okrel posiadane zasoby,
potencjalne ród³a przychodu).
Pracuj wraz z zespo³em nad szczegó³ami programu wizyty, notuj wszystkie pytania,
które siê pojawiaj¹. Wizytê przygotowawcz¹ potraktuj bardzo powa¿nie  nie jest to
wyjazd na zakupy i zrealizowanie w³asnych celów. W trakcie pobytu u partnera pamiêtaj, ¿e nie jeste u siebie, twoje zachowanie podlega ocenie nie tylko jednej osoby, to
jest moment, kiedy wszystko powinno byæ wyjanione, wyje¿d¿aj¹c masz wiadomoæ,
jakimi rodkami dysponuje twój partner.
Nie ma jednakowych programów wymiany, za ka¿dym razem nale¿y kroiæ garnitur na
miarê, adekwatnie do w³asnych mo¿liwoci i partnera (przyk³ad 14).
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15. Przed w³aciw¹ wymian¹ upewnij siê, czy twoi uczniowie posiadaj¹ wa¿ne paszporty,
popro o dostarczenie zgody prawnych opiekunów na wyjazd, sprawd czy wszyscy
wiedz¹, gdzie bêd¹ zakwaterowani, zbierz telefony do kontaktu z rodzin¹ w Polsce,
upewnij siê, czy wszyscy s¹ ubezpieczeni od nastêpstw nieszczêliwych wypadków,
sprawd, czy wszyscy pozostawili adresy pobytu za granic¹ cz³onkom rodziny.
16. Je¿eli wystêpujesz w roli gospodarza, rozwa¿ przyjazd po grupê na granicê (szczególnie
wtedy, kiedy wszyscy s¹ pierwszy raz w Polsce), dobrym rozwi¹zaniem jest podtrzymywanie kontaktu telefonicznego i cierpliwe czekanie na przyjazd w umówionym miejscu.
Nie zapominaj o zasadach gocinnoci i stworzeniu warunków do tego, aby partner
dobrze siê poczu³ ju¿ pierwszego dnia  sprawnie zakwateruj uczestników i opiekunów, zadbaj o dobre warunki sanitarne oraz ciep³y posi³ek, przypomnij gdzie mo¿na
kogo znaleæ w nag³ej sytuacji oraz jakie s¹ zasady korzystania z obiektu, omów krótko najbli¿sze zamierzenia.
17. Zwróæ uwagê na aspekty kulturowe towarzysz¹ce wymianie i adekwatnie do sytuacji
zwracaj uwagê na elementy ksenofobii, rasizmu, tolerancji, sposobów kontaktów
z rówienikami oraz z pozosta³ymi osobami, ubranie, które powinno byæ stosowne do
sytuacji (np. zdumienie budzi Polak zdejmuj¹cy obuwie w domu rówienika we Francji), mo¿liwoci fotografowania obiektów i osób (szczególnie dzieci i kobiet muzu³mañskich), poszanowania w³asnoci prywatnej, zachêcaj do spróbowania lokalnych przysmaków (wszak kuchnia jest czêci¹ kultury ka¿dego narodu).
18. Nie zapominaj o stworzeniu warunków do wzajemnego poznania siê poprzez gry,
zabawy (przyk³ady wybranych gier i zabaw integracyjnych poni¿ej), wspólne spêdzanie
czasu, poznanie siê bli¿ej. Znam kilka miêdzynarodowych ma³¿eñstw, których osobista
historia zaczê³a siê kilka lat temu, w trakcie realizacji wymiany.
19. Zadbaj o w³aciwe zakoñczenie wizyty, tak jak goci wita³e, tak staraj siê ich równie¿
po¿egnaæ. Zadbaj o drobne upominki, mo¿e uda siê zorganizowaæ wspólny wieczór
przy muzyce dla wszystkich, dokonaj ewaluacji i podsumowania razem z partnerem.
20. Opracuj ewaluacjê  zastanów siê, czy masz powody do satysfakcji, czy zadania by³y
realizowane zgodnie z programem wczeniej ustalonym z partnerem, czy wymiana
informacji by³a sprawna, czy uda³o siê zrealizowaæ wszystkie punkty programu, z jakich elementów mo¿na zrezygnowaæ w przysz³oci, czy dysponowa³e wystarczaj¹cymi rodkami finansowymi, czy nowe kontakty spowoduj¹ realizacjê kolejnych pomys³ów, nie zapomnij o podziêkowaniu tym wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji
twojego pomys³u.
A teraz czas na sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
Nareszcie koniec!!! Do nastêpnego razu.
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1. Gry i zabawy integracyjne
Zabawa  Imiê zalet

Cel:
poznanie imion kole¿anek i kolegów w grupie.
Potrzebne materia³y:
l papier do flip-chartu,
l mazaki.
l

Przebieg:
Przydziel ka¿demu du¿y arkusz papieru, ka¿dy z uczestników zabawy zapisuje pionowo
swoje imiê, a nastêpnie do ka¿dej litery  poziomo dopisuje swoje zalety, np.:
D  dynamiczna
A  ambitna
N  naturalna
U  uczuciowa
T  taktowna
A  atrakcyjna
Na zakoñczenie æwiczenia popro o prezentacjê imion i osób.
Zabawa  Mój rodzinny herb

Cele:
integracja i poznanie uczestników spotkania,
l rozwijanie umiejêtnoci autoprezentacji.
l

Potrzebne materia³y:
kartki papieru formatu A-4 z narysowanym konturem herbu,
l mazaki.
l

Przebieg
Rozdaj uczestnikom kartki papieru z narysowanym konturem herbu, popro o wpisanie
swojego imienia powy¿ej i zagiêcie kartki w ten sposób, aby powsta³y cztery równe pola.
Ka¿dy z uczestników wype³nia powsta³e pola rysunkami, które prezentuj¹ jego relacje wed³ug kolejnoci wskazanej poni¿ej:
I  ja i moja rodzina,
II  moje miejsce zamieszkania,
III  zainteresowania i hobby,
IV  moje marzenia.
Po zakoñczeniu pracy popro, aby ka¿dy umocowa³ swój herb na cianie i opowiedzia³
o sobie nawi¹zuj¹c do rysunków wykonanych w herbie.
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Zabawa  Goofy

Cel:
l

integracja grupy.

Przebieg zabawy
Popro uczestników, aby stanêli na rodku pokoju i zamknêli oczy. Wszyscy zaczynaj¹ szukaæ Goofego, zadaj¹c napotkanym osobom pytanie  Goofy?
Jeli napotkana osoba nie jest Goofym, odpowiada równie¿ pytaniem  Goofy?  jeli
natomiast jest prawdziwym Goofy  milczy. Uczestnicy, którzy odnajd¹ Goofego ustawiaj¹
siê za nim w rzêdzie i staj¹ siê równoczenie Goofym  nie odpowiadaj¹ na zadawane
pytania.
Zabawa koñczy siê, gdy wszyscy stan¹ siê Goofym.
Zabawa  Zat³oczony autobus

Cel:
integracja grupy,
l pobudzenie dynamiki grupy.
l

Przebieg
Grupa ustawia siê w dwóch szeregach naprzeciwko siebie, osoby bêd¹ce na koñcu maj¹ za
zadanie przedostaæ siê przez szpaler pasa¿erów na pocz¹tek autobusu  ci staraj¹ siê przeszkodziæ, jednak nie mog¹ u¿ywaæ r¹k, które powinny byæ splecione na plecach.
Zabawa koñczy siê, kiedy wszystkim uda siê przemieciæ na czo³o autokaru.
Zabawa  Ambasador

Cele:
pobudzenie dynamiki grupy,
l rozwój umiejêtnoci werbalnej i niewerbalnej ekspresji.
l

Materia³y
kartka papieru formatu A-4,
l zegarek z sekundnikiem.
l

Przebieg
Podziel grupê na dwie podgrupy, które znajduj¹ sobie oddzielne miejsca na sali.
Ka¿da grupa pisze na kartce has³o  mo¿e to byæ tytu³ piosenki, filmu, nazwa sztuki itp.
Wszyscy zbieraj¹ siê razem, ale siadaj¹ w dwóch podgrupach. Ka¿da z grup deleguje jedn¹
osobê  ambasadora.
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Ambasador bierze kartkê od przeciwnej grupy i stara siê nie u¿ywaj¹c s³ów, odegraæ przed
swoim zespo³em to, co ma zapisane na kartce. Powinien to zrobiæ tak, aby zespó³ odgad³
has³o.
Je¿eli zespo³owi siê nie udaje, grupa mo¿e delegowaæ kolejn¹ osobê.
Maksymalny czas na wykonanie zadania  3 minuty.
Zabawê wygrywa zespó³, który w krótszym czasie odgad³ has³a. Dodaje siê czasy poszczególnych podejæ.

Instrukcja dla ambasadora
1) U¿ywaj¹c uzgodnionych znaków, poka¿ swojej dru¿ynie, co bêdziesz przedstawia³ 
jeli tytu³ filmu pokrêæ korbk¹.
Wszyscy w twojej dru¿ynie mówi¹ na g³os odpowiedzi, a ty potwierdzasz skinieniem
g³owy, kiedy trafnie odgadn¹.
2) Poka¿ na palcach, ile wyrazów zawiera has³o.
3) Poka¿ na palcach, który wyraz pokazujesz.
4) Palce po³o¿one na nadgarstku pokazuj¹ liczbê sylab, a jeli to mo¿liwe, to równie¿ ich
kolejnoæ.
5) Zacznij pokazywaæ wyrazy albo ca³oæ itp.

2. Przyk³adowe projekty programów wymiany miêdzynarodowej
Przyk³ad 1
Youth Club, Northern Ireland
Water Schei, Belgium
Liczba uczestników: 15 osób
Ka¿da trzyosobowa grupa zajmuje siê gotowaniem, zmywaniem, zakupem jedzenia
i przygotowaniem menu.
Godziny pracy:
09.0013.00,
Lunch:
13.0014.00,
Praca:
14.0017.00,
Kolacja:
17.00
poniedzia³ek: Dundonald Ice Bowl  jazda na ³y¿wach
wtorek: Antrim Forum  basen
roda: mecz pi³ki no¿nej
czwartek: Community Centre
pi¹tek: dzieñ u rodzin
sobota: zakupy w Belfacie
niedziela: wycieczka do Antrim Coast, Giants Causeway, Rope Bridge, pla¿a
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poniedzia³ek: narty wodne, kajaki
wtorek: Community Centre
roda: dzieñ u rodzin
czwartek: kolacja w restauracji z udzia³em cz³onków Komitetu St. James Youth Club
Crumlin
pi¹tek: wycieczka na pla¿ê  piknik
sobota: po¿egnanie
praca: malowanie budynku Youth Centre, reperacja i malowanie ogrodzenia, strzy¿enie
trawy i ¿ywop³otu.

Przyk³ad 2
Europa

Program:
Czwartek:
po po³udniu: przyjazd do Niemiec i spotkanie z grup¹ niemieck¹; wprowadzenie do programu
Pi¹tek: M³odzi ludzie i granice
rano: zapoznanie z partnerem
po po³udniu:
Aachen  miasto europejskie: wspólna wycieczka z przewodnikiem do miejsc o historycznym znaczeniu dla Europy
Sobota: M³odzi ludzie a styl ¿ycia
rano: standard ¿ycia w zachodnich Niemczech: æwiczenia w ma³ych grupach polsko-niemieckich
po po³udniu: ewaluacja spotkania porannego: oferta towarów na rynku: porównanie pomiêdzy Niemcami a Polsk¹
Niedziela: M³odzie¿ a prowincja
ca³y dzieñ: ¿ycie na wsi; wycieczka przez prowincjê Aachen; rozmowy z rówienikami
o ¿yciu na wsi (wspólnie)
Poniedzia³ek: M³odzie¿ a sztuka
rano: pogl¹d na ¿ycie w sztuce wspó³czesnej  wizyta w Galerii Nova  muzeum sztuki
wspó³czesnej
po po³udniu: dyskusja z partnerem: Jak¹ rolê odgrywa sztuka w ¿yciu m³odzie¿y?
Wtorek: M³odzie¿ a Europa
ca³y dzieñ: wycieczka po trzech krajach: Niemcy, Belgia, Holandia; Granice i ich historie; zwiedzanie amerykañskiego cmentarza w Henri Chapelle
wieczór: ¿ycie bez granic? polsko-niemiecka dyskusja o przysz³oci Europy
roda: M³odzi ludzie a miasto
ca³y dzieñ: mieszkaæ w niemieckim wielkim miecie: wycieczka do Kolonii; spacer z przewodnikiem przez miasto i rozmowy z m³odymi mieszkañcami Kolonii o problemach spo³ecznych, które ich dotykaj¹
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wieczór: dzielenie siê dowiadczeniem o ¿yciu w miecie: porównanie pomiêdzy Polsk¹
a zachodnimi Niemcami
Czwartek: M³odzie¿ a polityka
rano: system polityczny Republiki Federalnej Niemiec; porównanie z systemem polskim
po po³udniu: mniejszoci w Europie: wschodnia Belgia jako przyk³ad; wspólne zajêcia
w centrum m³odzie¿y Oikros w Eupen we wschodniej Belgii; rozmowy z mieszkañcami
o problemach mniejszoci
Pi¹tek: M³odzie¿ i praca
rano: m³odzi ludzie i bezrobocie: wizyta w warsztacie, w którym m³odzie¿ mo¿e podnieæ
swoje kwalifikacje; rozmowa z pracownikiem socjalnym
po po³udniu: polityka wobec m³odzie¿y w Niemczech; dyskusja z grup¹ niemieckich liderów m³odzie¿owych
Sobota: M³odzi ludzie i rodzina
rano: m³odzi ludzie i ich rodziny: jak¹ rolê odgrywa rodzina w dzisiejszym spo³eczeñstwie
po po³udniu: ¿ycie rodzinne w Niemczech  spotkanie z niemieckimi rodzinami i rozmowy
z rodzicami o ¿yciu w rodzinie (pobyt z rodzinami przez weekend do poniedzia³ku po po³udniu).
Niedziela: M³odzi ludzie i dom
po po³udniu: dyskusja: jak wa¿ny jest dla ciebie twój dom? Wizyta w kopalni odkrywkowej
Hambacher Forst jako przyk³ad regionu, który rezygnuje z budowy miasteczek i domów,
a jego mieszkañcy musz¹ siê przeprowadzaæ
wieczorem: wspólna dyskusja o destrukcji rodowiska

Przyk³ad 3
Wizyta w Pary¿u (Francja) i rewizyta w Ardnabannon (Irlandia Pó³nocna)
Wtorek 11

roda 12

Czwartek 13

 przylot
 lunch w Bezon
 ulokowanie w miejscu
pobytu
 zwiedzanie Bezon
i spotkanie z m³odzie¿¹
 kolacja w Bezon
 zajêcia sportowe
w miejscu pobytu

 wspólne zajêcia
w Fointainbleau 
wspinaczka i jazda
górskimi rowerami
 piknik
 wspinaczka i jazda
górskimi rowerami (c.d.)
 kolacja w Bezon
 wycieczka  wie¿a
Eiffla noc¹

 wspólne zajêcia
w lokalnym orodku
sportowym
(koszykówka,
badminton)
 lunch w Bezon
 zwiedzanie kana³ów
Pary¿a, kolacja w Bezon
 pokaz sztucznych ogni
i parada uliczna (dzieñ
Bastylii)

Pi¹tek 14
 czas wolny, ranem na
zakupy w Bezon
 zwiedzanie Notre
Dame, Mont Martre
 lunch w Bezon
 zajêcia terenowe
w lesie na peryferiach
miasta
 kolacja w Bezon
 wieczór  czas wolny
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Sobota 15

 wspólne zwiedzanie
Pary¿a
 zakupy w centrum
handlowym Les Halles
 piknik
 posi³ek w Bezon
 dyskoteka i posi³ek
w klubie Nelson
Mandela
roda 19
 wolny czas rano
 przygotowanie do
wylotu
 lunch w Bezon
 15:45  wyjazd na
lotnisko
 posi³ek w samolocie
(grupa francuska
wyje¿d¿aj¹ca na
rewizytê)

Niedziela 23
 wspólne kajakowanie
 piknik
 wspólne zajêcia 
2 opcje: 1. wizyta
w Newcastle; 2. spacer
po górach
 kolacja w Ardnabannon
 krêgle i ³y¿wy
wieczorem
Czwartek 27
 wyjazd z Ardnabannon
na lotnisko
 lunch w samolocie

Niedziela 16

Poniedzia³ek 17

 wspólne zajêcia na
 wspólna wizyta na
basenie w Bezon
wybrze¿u
 lunch
 póny powrót
 wizyta u rodzin (posi³ek,  kolacja w Bezon
gocina)
 kolacja
 wieczór u rodzin

Czwartek 20
 wolny poranek na
zakwaterowanie
w Ardnabannon
 zwiedzanie Castlewellan
 lunch w Ardnabannon
 zwiedzanie Newcastle
Tropicanna i parku
rozrywek  wspólnie
 bufet
 oficjalne prezyjêcie
w Ardnabannon 
wieczór kultury
irlandzkiej
Poniedzia³ek 24
 wizyta w Ulsterze
 muzeum folkloru
i transportu
 lunch w Belfacie
 czas wolny
 kolacja i wspólne
zajêcia wieczorne
w Ardnabannon

Pi¹tek 21
 wspólne chodzenie po
górach w Mournes
 piknik
 kolacja w Ardnabannon
 krêgle i jazda na
³y¿wach w orodku
Dundonald

Wtorek 25
 zajêcia sportowe
 lunch
z przewodnicz¹cym
Rady Miasta
 zajêcia sportowe (tenis
sto³owy, p³ywanie,
sauna, tenis halowy,
gimnastyka)
 kolacja w Ardnabannon
 jazda na kucach

Wtorek 18
 rano  czas wolny na
przygotowanie do
wyjazdu
 15:45  wyjazd na
lotnisko
 posi³ek w samolocie
(powy¿sze dotyczy
powracaj¹cej grupy
brytyjskiej)
Sobota 22
 wizyta u rodzin
 lunch i kolacja
z rodzinami

roda 26
 ¿eglowanie w orodku
Killyleagh
 piknik
 ¿eglowanie  c.d.
 bufet i gril
w Ardnabannon
 wieczór po¿egnalny
 dyskoteka
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Przyk³ad 4
Program seminarium dla polskich nauczycieli (Bawaria)
Termin
Sobota
7.07.2002

Poniedzia³ek
8.07.2002

Wtorek
9.07.2002

roda
10.07.2002

Czwartek
11.07.2002
Pi¹tek
12.07.2002

Temat/punkt programu

Czas

Referent

17:30
18:00

Przyjazd
Kolacja

Karl  Heinz Born

19:00

Powitanie, przedstawienie
Wprowadzenie

Karl  Heinz Born

Budowa bawarskiego systemu szkolnictwa
Od przedszkola po uniwersytet

Przedstawiciel Rz¹du
Dolnej Frankonii

14:00

Zró¿nicowanie treci nauczania w zale¿noci
od klasy

Przedstawiciel Rz¹du
Dolnej Frankonii

19:00

Program wieczorny

Karl  Heinz Born

Jak zaplanowany jest dzieñ ucznia w szkole?
Planowanie nauczania
S³abi i dobrzy uczniowie
Wspó³praca z rodzicami

Przedstawiciel Rz¹du
Dolnej Frankonii

14:00

Problem alkoholu, narkotyków i przemocy
w szkole i sposoby ich przezwyciê¿ania

Przedstawiciel Rz¹du
Dolnej Frankonii

19:00

Spotkanie z nauczycielami

KEG  Katolickie
Stowarzyszenie
Wychowawców

9:00

9:00

Jednoczenie pañstw.
Ile jest warte?
Jego konsekwencje

Przedstawiciel Rz¹du
Dolnej Frankonii

14:00

Znaczenie nauczania religii w szkole

Przedstawiciel kurii
odpowiedzialny za szko³y

19:00

Okrelenie miejsca l¹skiej kultury
w Niemczech

Reprezentant Zwi¹zku
l¹zaków w Niemczech

9:00

Hospitacje w szko³ach

Wed³ug uzgodnieñ

14:00

Wymiana dowiadczeñ

Spotkanie ze wszystkimi
uczestnikami w diecezji

9:00

Aktualne polityczne pytania dotycz¹ce
sytuacji w Niemczech (gospodarka, polityka
emigracyjna)

Keller/Born

12:00

Obiad
Ewaluacja
Odjazd

K.Born

9:00
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Zbigniew Czachór

Edukacja europejska.
Literatura do wykorzystania
przez ucznia i nauczyciela1
I. DOKUMENTY
Debaty Sejmu o Unii Europejskiej, IV kadencja, 57. posiedzenie w dniach 1619 wrzenia 2003.
Stenogram pobrano ze strony internetowej: http://libr.sejm.gov.pl/oide.
Deklaracja z Laeken w sprawie przysz³oci Unii Europejskiej. Tekst deklaracji pobrano ze strony
internetowej: http://www.futurum.gov.pl/dokumenty/laeken.htm.
Dokument koñcowy przyjêty przez Europejski Konwent M³odych, Bruksela 12 lipca 2002 r.,
Monitor Integracji Europejskiej 2002, nr 58.
Dwie Europy. Przemówienia europejskie W. Martensa 19901994, Gliwice 1995.
Fakty na temat Europolu. Materia³ pobrano ze strony internetowej: www. europol.eu.int/.
Fischer J., Quo vadis, Europo? (tekst wyk³adu Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec J. Fischera,
wyg³oszony 12 maja 2000 r. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie), (w:) J. Boratyñski,
K. Stawicka (red.), O przysz³oci Europy. G³osy polityków, Warszawa 2000.
Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹. Dokumenty i kalendarium 19882002, Monitor Integracji
Europejskiej 2002, nr 60.
Jednolity Akt Europejski  Luksemburg, 17 lutego 1986. Tekst dokumentu pobrano ze strony
internetowej: ww.ukie.gov.pl.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (w:) J. Barcz, R. Kuniar, H. Machiñska, M. Popowski
(red.), Traktat z Nicei. Wnioski dla Polski, Warszawa 2001.
Prawo Wspólnot Europejskich, (w:) W. Czapliñski, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska, (wybór i red.),
Dokumenty i orzecznictwo, Warszawa 1994.
Projekt Traktatu Konstytucyjnego, Monitor Integracji Europejskiej 2003, nr 61.
Projekt Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. Tekst projektu pobrano ze strony
internetowej: www.ukie.gov.pl.
Raport na temat rezultatów negocjacji o cz³onkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
Tekst Traktatu z Nicei zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê
Europejsk¹ oraz niektóre zwi¹zane z nimi akty prawne. T³umaczenie na j. polski. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Warszawa, 15 lutego 2001.
1

Literatura ta wykorzystana zosta³a w tekstach niniejszej publikacji przygotowanych przez jej autorów, w szczególnoci
w artyku³ach Z. Czachóra.
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Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ w wersji Traktatu
Amsterdamskiego. Tom III, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzyd³o-Tafelska (red. i opr.),
Dokumenty europejskie, Lublin 1999.
Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, (w:) Z. Brodecki,
M. Drobysz, S. Majkowska (red.), Traktaty i komentarze, Warszawa 2002.
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Tekst traktatu pobrano ze strony internetowej:
www.ukie.gov.pl
Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht. Tekst traktatu pobrano ze strony internetowej UKIE:
www.ukie.gov.pl.
Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzyd³o-Tafelska
(red.), Dokumenty europejskie. Tom I, Lublin 1996.
Traktat o Wspólnocie Europejskiej (wersja skonsolidowana). Tekst traktatu pobrano ze strony
internetowej: www.ukie.gov.pl
Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ oraz Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹
Wspólnotê Energii Atomowej  Rzym, 25 marca 1957. Tekst traktatu pobrano ze strony internetowej:
ww.ukie.gov.pl.
Traktat z Nicei  polski punkt widzenia. Dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa,
15 lutego 2001.
Wojtaszek-Mik E., Mik C. (red.), Traktaty europejskie, Kraków 2000.

II. INFORMATORY, LEKSYKONY I S£OWNIKI
Bainbridge T., Teasdale A., Leksykon Unii Europejskiej, Kraków 1998.
Czachór Z., 202 trudne pytania o Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
Czachór Z., Vademecum Europa od A do Z, Warszawa 2002.
Czachór Z., Mojsiewicz. Cz., Leksykon Unii Europejskiej, Wroc³aw 2002.
Czachór Z., Mojsiewicz. Cz., Wallas T., S³ownik wiedzy o Unii Europejskiej, Wroc³aw 2002.
Duma³a A. (red.), Agencje Unii Europejskiej. Informator, Warszawa 2002.
Mojsiewicz Cz. (red.), Leksykon wspó³czesnych miêdzynarodowych stosunków politycznych,
Wroc³aw 2000.
Ruszkowski J., Górnicz E., ¯urek M., Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 2004.
Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podrêcznik integracji europejskiej, Gliwice 1996.

III. MONOGRAFIE I OPRACOWANIA
Cybal-Michalska A., Orientacje proeuropejskie m³odzie¿y. Stan i potrzeby edukacyjne, Poznañ
2001.
Czachór Z., Integracja europejska, (w:) W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki
miêdzynarodowe, Wroc³aw 2000.
Czachór Z., Koncepcje i kierunki dalszego rozwoju Unii Europejskiej, (w:) J. Fiszer (red.), Pañstwa
narodowe w euroatlantyckich strukturach, Poznañ-Warszawa 1996.
Czachór Z., Przygotowania do Konferencji Miêdzyrz¹dowej 2004. Analiza podstawowych pojêæ
z punktu widzenia supranarodowego rozwoju Unii Europejskiej, (w:) Z. Czachór (red.), Unia
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Europejska po Traktacie Nicejskim, Warszawa 2002.
Czachór Z., Traktat z Nicei  pocz¹tek koñca reformowania Unii Europejskiej. Analiza zapisów
traktatowych, (w:) Z. Czachór (red.), Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Warszawa 2002.
Czapliñski W., Cz³onkostwo w Unii Europejskiej a suwerennoæ pañstwowa  zarys problemu,
(w:) E. Pop³awska (red.), Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, Warszawa 2000.
De Schoutheete P., Europa dla wszystkich. Dziesiêæ szkiców o konstrukcji europejskiej, Warszawa
1999.
Fries F., Spór o Europê, Warszawa 1998.
Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wyk³adu, Toruñ 1995.
Kowalski J., Sielatycki M., Cele i przedmiot edukacji europejskiej, (w:) Europa na co dzieñ, R-I/1,
CODN, Warszawa, 1997.
Kurczewska U., Molêda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
£ukaszewski J., Cel: Europa. Dziewiêæ esejów o budowniczych jednoci europejskiej, Warszawa
2002.
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom I, Warszawa 2000.
Mik C., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe, (w:): A. Podraza
(red.) Traktat Nicejski, Lublin 2001.
Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach miêdzynarodowych. Wybrane aspekty
teoretyczne, Warszawa 2003.
Mojsiewicz Cz., Co wp³ywa na bezpieczeñstwo i suwerennoæ pañstw, (w:) W. Malendowski, Cz.
Mojsiewicz (red.), Stosunki miêdzynarodowe, Wroc³aw 2000.
Mojsiewicz Cz., Problemy globalne ludzkoci, (w:) W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki
miêdzynarodowe, Wroc³aw 2000.
Parzymies S., Konwent w sprawie przysz³oci Europy, (w:) E. Hali¿ak, R. Kuniar (red.), Prawo,
instytucje i polityka w procesie globalizacji, Warszawa 2003.
Parzymies S., Proces instytucjonalizacji Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, czyli
permanentne reformowanie mechanizmu podejmowania decyzji, (w:) E. Hali¿ak, S. Parzymies
(red.), Unia Europejska  nowy typ wspólnoty miêdzynarodowej, Warszawa 2002.
Pietra Z.J., Realistyczny scenariusz dla Europy, konspekt ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zaprezentowanej przez autora w Warszawie 7 grudnia 2000 r.
Pietra Z.J., Skutki pog³êbiania i poszerzania Unii Europejskiej, (w:) J. Fiszer (red.), Pañstwa
narodowe w euroatlantyckich strukturach, Poznañ-Warszawa 1996.
Pietra Z.J., Unia Europejska jako system transnarodowy, (w:) J. Fiszer, C. Mojsiewicz (red.),
Suwerennoæ i pañstwa narodowe w integruj¹cej siê Europie  prze¿ytek czy przysz³oæ, Poznañ
 Warszawa 1995.
Podraza A., Unia Europejska, Lublin 1999.
Repsch E., Edukacja europejska, Wroc³aw 2000.
Sielatycki M., Europejski wymiar nauczania w polskich szko³ach, (w:) S. Bednarek (red.), Edukacja
europejska w zreformowanej szkole, Wroc³aw 2000.
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IV. ADRESY INTERNETOWE
1. Agencja Krajowa Programu Socrates/Erasmus
www.socrates.org.pl
1A. Narodowa Agencja Programu Socrates/Comenius
www.warman.com.pl/~socrates
2. Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr przy Funduszu Wspó³pracy
www.bkkk-cofund.org.pl
3. Biuro Uznawalnoci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej
www.buwimwm.edu.pl
4. Narodowa Agencja Programu M³odzie¿
www.youth.org.pl
5. Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
www.bkkk-cofund.org.pl
6. Centrum Integracji Europejskiej
www.cie.gov.pl
7. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl
8. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
www.europa.delpol.pl
9. Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.org.pl
10. Fundacja Batorego
www.batory.org.pl
11. Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli
www.codn.edu.pl
12. Organizacje pozarz¹dowe
www.ngo.pl www.fip.ngo.pl
13. Magazyn Niezale¿nych Publicystów Unia&Polska: www.unia-polska.pl
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1. Wybrane polskie strony internetowe  ród³a informacji o Unii
Europejskiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem rolnictwa oraz edukacji
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

 Centrum Informacji Europejskiej

www.cie.gov.pl

 Regionalne Centra Informacji Europejskiej  aktualna
lista na stronie Centrum Informacji Europejskiej
Serwis pe³nomocnika Rz¹du ds. Informacji o Unii
Europejskiej

www.infoeuropa.gov.pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

www.europa.delpol.pl

Euro Info Centra  orodki dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw

www.euroinfo.org.pl

Debata o przysz³oci Unii Europejskiej

www.futurum.gov.pl

Serwis g³ównego Negocjatora Polski

www.negocjacje.gov.pl

Sejm

www.sejm.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

www.menis.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl/ue/index.htm

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl/uniaeu/index.html

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

Orodki Doradztwa Rolniczego

www.cdr.gov.pl/pol/ODR/adresy_odr.html

Strona Szkolnych Klubów Europejskich

www.ske.org.pl

Adresy internetowe programów wspólnotowych
l Program M³odzie¿ www.youth.org.pl
l Program Socrates www.socrates.org.pl
l Program Leonardo da Vinci www.bkkk-cofund.org.pl
Wybrane organizacje pozarz¹dowe proeuropejskie
l Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
l Polska Rada Ruchu Europejskiego www.rucheuropejski.org.pl, www.prre.ngo.pl
l Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
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Fundacja im. Konrada Adenauera www.kas.de
Fundacja im. Friedricha Eberta www.feswar.org.pl
Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE www.ocipe.org.pl
Serwis organizacji pozarz¹dowych Klon/Jawor www.ngo.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa www.fapa.com.pl
Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA www.fdpa.org.pl

Media
l Magazyn Unia-Polska www.unia-polska.pl
l Dodatek do Rzeczpospolitej Nasza Europa www.rp.pl/dodatki
l Dodatek do Gazety Wyborczej powiêcony tematyce Unii Europejskiej www.gazeta.pl/ue
Orodki badañ i studiów europejskich
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l

l

Orodek Badañ i Integracji Europejskiej
przy Uniwersytecie Gdañskim
Orodek Badañ Europejskich Uniwersytetu £ódzkiego
Orodek Badañ Europejskich Uniwersytetu l¹skiego
Centrum Studiów Europejskich przy
Uniwersytecie Jagielloñskim
Instytut Europejski w £odzi
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Katedra Miêdzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych
Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Katedra Studiów Europejskich
Europejska Akademia na l¹sku
Instytut Studiów Strategicznych  Fundacja Miêdzynarodowe Centrum
Rozwoju Demokracji
Instytut Zachodni w Poznaniu
Centrum Europejskie Uniwersytetu
Warszawskiego
Centrum Studiów Europejskich przy Instytucie Polityki Handlu Zagranicznego
i Studiów Europejskich

http://panda.bg.univ.gda.pl/~obie/
http://www.uni.lodz.pl/ulinfo/europa.htm
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/gazeta/
0198/tekst/euro.html
http://www.ces.uj.edu.pl
http://www.ie.lodz.pl/
http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/
organizacja_uczelni/wydzial_ekonomii/katedra_mse.htm

http://janek.ae.krakow.pl/~ekse/
http://www.zeus.polsl.gliwice.pl.cde
http://www.mcrd.krakow.pl/mcrd/info.html
http://www.imzbanys.8m.com/instytut.htm
http://www.ce.uw.edu.pl/
http://www.uw.edu.pl/o_uw/europ.htm
http://www.uw.edu.pl/o_uw/piaty.htm
http://akson.sgh.waw.pl/KGS/iphzise.html
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Pracownia Integracji Europejskiej
INPiD, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
l Centrum Studiów Europejskich przy
Uniwersytecie Toruñskim
l Centrum Badañ Wspólnot Europejskich
przy Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
l Krajowa Szko³a Administracji Publicznej
l
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www.inpid.amu.edu.pl
http://www.uni.torun.pl/Wydzialy_i_inne_jednostki/CSE.html
http://www.ikchz.warszawa.pl/ikchz_r.htm
http://www.ksap.gov.pl

Centra dokumentacji europejskiej
l
l

l
l

l

l

l
l

l
l

l

l

Centrum Informacji i Dokumentacji
Europejskiej przy AE w Krakowie
Centrum Dokumentacj Europejskiej
przy Orodku Badañ Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdañskiego
Centrum Dokumentacji Europejskiej
przy Bibliotece l¹skiej
Centrum Dokumentacji Europejskiej
przy Orodku Badañ Europejskich Uniwersytetu £ódzkiego
Centrum Dokumentacji Europejskiej
przy Centrum Dokumentacji i Badañ
Europejskicj AE wPoznaniu
Centrum Informacji i Dokumentacji
Europejskiej przy Bibliotece G³ównej
Uniwersytetu Szczeciñskiego
Centrum Dokumentacji Europejskiej przy
Instytucie Gospodarki wiatowej SGH
Centrum Dokumentacji Europejskiej
przy Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Centrum Dokumentacji Europejskiej
przy Kolegium Europejskim w Natolinie
Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej i Integracji Rolnej przy Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
Orodek Informacji i Dokumentacji
Wspólnot Europejskich przy Centrum
Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Dokumentacji Europejskiej
przy UKIE

http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Centrum/informacje.html
http://cpe.univ.gda.pl/
http://www.bg.us.edu.pl/
http://www.uni.lodz.pl/ulinfo/europa.htm
http://capella.ae.poznan.pl/
http://sus.univ.szczecin.pl/
http://akson.sgh.waw.pl/KGS/
http://www.ikchz.warszawa.pl/ikchz_r.htm
http://www.coleurop.be/natolin/natolin.htm
http://www.fapa.com.pl/cid/index.html

http://www.ce.uw.edu.pl/

http://www.ukie.gov.pl/bd/index.html
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Warta polecenia jest tak¿e strona Orodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy
www.radaeuropy.org.pl

2. Wybrane zagraniczne strony internetowe powiêcone
Unii Europejskiej
G³ówny serwer Unii Europejskiej  www.europa.eu.int
l Serwis informacyjny powiêcony bie¿¹cym wydarzeniom w UE www.euobserver.com
l Wiadomoci i analizy zagadnieñ europejskich www.euroactiv.com
l

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Parlament Europejski / European Parliament
Rada Unii Europejskiej/Council of the
European Union
Komisja Europejska / European Commission
Trybuna³ Rewidentów Ksiêgowych 
Trybuna³ Obrachunkowy / European
Court of Auditors
Komitet Spo³eczno-Ekonomiczny /
Economic and Social Committee
Komitet Regionów / Committee of the
Regions
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci /
European Court of Justice
Europol
Rzecznik Praw Obywatelskich EU / European Ombudsman
Urz¹d Statystyczny UE / Eurostat
Europejski Bank Centralny/European
Central Bank
Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank
Konwent/ European Convention

http://www.europarl.eu.int/
http://ue.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://www.eca.eu.int/
http://www.esc.eu.int/
http://www.cor.eu.int
http://europa.eu.int/cj/, http://curia.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/eurostat
http://www.ecb.int/
http://www.eib.eu.int
http://european-convention.eu.int
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DOKUMENTY
l

Traktat Nicejski/Nice Treaty

l

Dokumenty oficjalne KE / EC Official
Documents

l

Prawo Wspólnot Europejskich / EC
Law

http://europa.eu.int/comm/nice_council/
index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_en.htm
http://europa.eu.int/en/on_recor.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://eur-op.int/general/en/index.htm
http://europa.eu.int/celex
http://eur-op.int/general/en/eulaw.html
http://eudor.eu-op.eu.int
http://europa.eu.int/celex - pe³en zbiór prawa wspólnotowego

STA¯E I STYPENDIA W INSTYTUCJACH UE
l

Sta¿  Parlament Europejski

l

Interpreting  training possibilities

l

Translation traineeships

l

Rzecznik Praw Obywatelskich UE

l

Komisja Europejska

l

Linguistic in-service training

Komitet Ekonomiczno-Socjalny
l Sta¿  Europejski Bank Centralny
l

http://www.europarl.eu.int/stages/eu/default.htm
http://www.europarl.eu.int/interp/public/
en/stages.htm
http://www.europarl.eu.int/stages/
reg2_en.htm
http://www.europarl.eu.int/ombudsman/
trainee/en/rules.htm
http://www.europa.eu.int/comm/sg/stages/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/translation/en/stage.html
http://www.esc.eu.int/eu/acs/stock.htm
http://www.ecb.int

246

EUROPA W £AWCE SZKOLNEJ  Pozyskiwanie wiedzy i informacji

BIBLIOTEKI I CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ
Centralna Biblioteka UE/Central Library of the EU
l Eurolib
l

ECLAS (Katalog Centralnej Biblioteki
UE)
l Biblioteka i Informacja Naukowa przy
MSZ
l Eurydice  sieæ informacyjna na temat
edukacji w Europie
l European Integration On Line Papers
l

http://europa.eu.int/comm/libraries/centrallibrary/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/libraries/eurolib/eurolib_en.htm
http://europa.eu.int/comm/libraries/catalogues/index_en.htm
http://www.msz.gov.pl/indexpl.html
http;//www.eurydice.org
http://olymp.wu-wien.ac.at/eiop

STUDIA EUROPEJSKIE
CEPS  The Centre for European
Politics Studies
l EUROPE DIRECT  Help Desk
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

College of Europe  Kolegium Europejskie w Brugii i Natolinie
Centre for Economic Reform and
Transformation
Centre for European Studies, Harvard
University
Centre International de Formation
Europeene
The Center for the European Studies
in Strasbourg
European University Institute (Florence)
European Institute of Public Administration (Maastricht)
ECSA European Communities Studies Association
UACES  University Association for
Contemporary European Studies

http://www.ceps.be/
http://europa.eu.int/europadirect/fr/index
_en.html
http://europa.eu.int/europadirect/phones
_en.html
http://www.coleurop.be/
http://www.natolin.edu.pl
http://www.hw.ac.uk/ecoWWW/cert
http://www.fas.harvard.edu/~ces/index.html
http://www.cife.org
http://www.cees-europa.fr/E/index.html
http://www.iue.it/
http://eipa.nl/
http://escanet.org
http://www.uaces.org
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l
l

LInstitut De Hautes Etudes en Administration Publique
Swedish Agency for Administrative
Development
Instituto Nacionale de Administracao
(Portugal)
LInstitut National dAministration
Publique Madrid
Institut Nationel dAdministration Publique
Berkeley University
Jean Monnet Project
European University Council for the
Jean Monnet Project
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http://www.unil.ch/idhesp
http://www.statskontoret.se/
http://www.ina.pt
http://www.inap.map.es
http://www.etat.lu/MFP
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
http://europa.eu.int/comm/dg10/university/ajm
http://www.consuniv.org
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Danuta Szymañska-Al Samarrai

Baza najwa¿niejszych adresów
instytucji europejskich
Nazwa

Adres

Telefon, fax

Komisja Europejska
European Commission

Rue de la Loi 200
B-1094 Brussels

tel. +32 2 299 11 11

Parlament Europejski
European Parliament

Aleé du Printemps
B.P. 1024/F
F-67070 Strasbourg Cedex

tel. +33 388 174 001
fax +33 388 256 501

Rue Wiertz B-1047 Brussels

tel. +32 2 230 69 33

Plateau de Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg
Rada Unii Europejskiej
Council of European Union

Rue de la Loi 175
1048 Brussels

tel. +32 2 285 61 11
fax +32 2 285 73 81

Trybuna³ Sprawiedliwoci
Court of Justice of the European
Communities

Boulevard Konrad
Adenauer
L-2925 Luxembourg

tel.+352 43 031
fax +352 4303 766

Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny
Economic and Social Committee

Rue Ravenstein 2
1000 Brussels

tel. +32 2 546 90 11
fax +32 2 513 48 93

Rzecznik Praw Obywatelskich
European Ombudsmen

1, Av. du President R.
Schuman
BP 403
67001 Strasburg CEDEX

tel. (0 033) 388 17 23 13
fax (0 033) 388 17 90 62

Trybuna³ Rewidentów Ksiêgowych
European Court of Auditors

12, Rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg

tel. (0 035 2) 43 981
fax (0 035 2) 43 93 42

Komitet Konsultacyjny EWWiS
Consultative Committee of the
ECSC

Batiment Jean Monnet
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg

tel. (0 035 2) 430 13 28 46
fax (0 035 2) 430 13 44 55

Urz¹d Statystyczny Wspólnot
Europejskich
Statistical Office of the European
Communittes

Batiment Jean Monnet
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg

tel. (0 035 2) 430 1 1
fax (0 035 2) 430 13 25 94

Europejski Bank Centralny
European Central Bank

Keiserstraße 29
60311 Frankfurt/Main

tel. (0 049 69) 13 44 0
fax (0 049 69) 13 44 60 00

Europejski Bank Inwestycyjny
European Investment Bank

43, av. J.F. Kennedy
2968 Luxembourg

tel. (0 035 2) 42 66 88 1
fax (0 035 2) 42 66 88 200

Biuro Wydawnictw Wspólnot
Europejskich
Office for Official Publications of
the European Communities

2, Rue Mercier
2985 Luxembourg

tel. (0 035 2) 29 29 1
fax (0 035 2) 29 29 42 670
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Centrum T³umaczeñ
Translation Centre for Bodies of
the European Union

Nouvel Hemicycle, niveau-4
1, Rue du Fort Thuengen
1499 Luxembourg

tel. (0 035 2) 42 17 11 1
fax (0 035 2) 42 17 11 220

Europejskie Centrum Szkolenia
Zawodowego
European Centre for the Development of Vocational Training

Marinon Antipa 12
57001 Thessalonique

tel. (0 03031) 49 01 11
fax (0 03031) 49 01 02

Europol

Ramweg 47
2596 HN Den Haag

tel. (0 031 70) 302 53 02
fax (0 031 70) 345 58 96

Rada Europy
Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

tel. +33 3 88 41 20 33
fax +33 3 88 41 27 45

Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy
Parlimentary Assembly of the
Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

tel. +33 388 412 000
fax +33 388 412 781

Przedstawicielstwo Wspólnot
Europejskich w Polsce

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

tel. (022) 520 82 00
fax (022) 520 82 82

Przedstawicielstwo Polski przy
Komisji Europejskiej
Mission of the Republic of Poland
to the European Union

282-284, Av. de Tervuren
1150 Brussels

tel. (0 032 2) 777 72 00
fax (0 032 2) 777 72 97

Kolegium Europejskie w Natolinie
Filia College of Europe w Brugii

ul. Nowoursynowska 84
02- 797 Warszawa

tel. (022) 649 13 46
fax (022) 649 13 52

Urz¹d komitetu Integracji
Europejskiej

Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa

tel. (022) 628 49 86
fax (022) 825 04 43

Centrum Informacji Europejskiej

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

tel. (022) 825 04 44
fax (022) 825 01 05

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Polsce
Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej

Adres

Telefon

Bia³ystok

ul. Sienkiewicza 40, 15-092

tel. 085 653 77 53
fax 085 653 77 53

Bielsko-Bia³a

ul. S³owackiego 17 a, 43-300

tel. 033 82 28 221 w. 265

Czêstochowa

ul. Pu³awskiego 4/6, 42-200

tel. 034 368 09 21 w. 36

Elbl¹g

ul. Czerwonego Krzy¿a 2, 82-300

tel. 055 233 32 22
fax 055 232 42 34

Gdañsk

ul. D³ugi Targ 39/40, 80-830

tel. 058 305 60 18
fax 058 301 02 18

Gorzów Wielkopolski

ul. Jagielloñczyka 8, 66-400

tel. 095 721 52 05
fax 095 721 52 06

Jelenia Góra

ul. 1 Maja 57, 58-500

tel. 075 76 76 472
fax 075 76 76 470

Kalisz

ul. Czêstochowska 25, 62-800

tel. 062 764 50 16
fax 062 764 50 16

Katowice

ul. Wojewódzka 42, 40-026

tel. 032 209 17 01
fax 032 209 16 90
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Kielce

ul. Sienkiewicza 25, 25-007

tel. 041 34 300 38

Konin

ul. 1 Maja 13, 62-510

tel. 063 245 30 95
fax 063 242 22 29

Koszalin

ul. M³yñska 2, 75-054

tel. 094 347 13 17

Kraków

ul. Miko³ajska 4, 31-027

tel. 012 421 30 15
fax 012 421 33 15

Lublin

ul. Archidiakoñska 6B, 20-113

tel. 081 534 61 91
fax 081 534 61 92

£om¿a

ul. Sk³odowskiej 1, 18-400

tel. 086 215 00 72
fax 086 216 33 26

£ód

ul. Piotrkowska 262/264, 90-361

tel. 042 637 79 76

Nowy S¹cz

ul. Jagielloñska 52, 33-300

tel. 018 547 47 27
fax 018 443 77 34

Olsztyn

ul. 1 Maja 3, 10-117

tel. 089 535 38 38
fax 089 535 99 06

Opole

ul. S³owackiego 10, 45-364

tel. 077 454 25 97
fax 077 454 56 10

Ostro³êka

ul. Hallera 13, 07-412

tel. 029 760 30 45

Piotrków Trybunalski

ul. Armii Krajowej 24 a, 97-300

tel. 044 649 63 53
fax 044 647 21 96

P³ock

ul. Kiliñskiego 12, 09-402

tel. 024 366 41 66
fax 024 366 41 48

Poznañ

ul. Mostowa 27, 61-854

tel. 061 852 49 48
fax 061 852 49 05

Radom

ul. Chorzowska 16/18, 26-600

tel. 048 365 31 01
fax 048 365 49 70

Rzeszów

ul. Sucharskiego 2, 35-225

tel. 017 866 11 82
fax 017 866 11 83

Siedlce

ul. Kazimierzowska 23, 08-110

tel. 025 633 06 97

Suwa³ki

ul. Konopnickiej 7, 16-400

tel. 087 565 18 25
fax 087 565 18 36

Szczecin

al. Jednoci Narodowej 22a, 70-453

tel. 091 489 16 89 w. 237
fax 091 434 29 92

Tarnów

ul. Rynek 9, 33-100

tel. 014 626 43 00
fax 014 626 49 00

Toruñ

ul. Bankowa 14/16, 87-100

tel. 056 652 11 21

Wa³brzych

ul. Wysockiego 10, 58-300

tel. 074 842 6003

Wroc³aw

ul. Ko³³¹taja 21, 50-006

tel. 071 788 23 23
fax 071 788 23 43

Zamoæ

ul. Akademicka 4, 22-400

tel. 084 638 26 16
fax 084 638 26 15

Zielona Góra

ul. Wojska Polskiego 71a, 65-762

tel. 068 325 79 88
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Autorzy
Zbigniew Czachór
Absolwent prawa i politologii (dziennikarstwo) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM),
adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych Instytutu Politologii i Dziennikarstwa
(INPiD), kierownik Pracowni Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹ INPiD UAM oraz studiów
podyplomowych w zakresie integracji i administracji europejskiej, ekspert w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor wielu publikacji w zakresie integracji europejskiej.
Czes³aw Mojsiewicz
Prof. zw. dr hab., wybitny znawca problematyki stosunków miêdzynarodowych, wieloletni
kierownik Zak³adu Stosunków Miêdzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa WNS UAM w Poznaniu, Honorowy Przewodnicz¹cy Komitetu Nauk Politycznych PAN, cz³onek Sekcji I  Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytu³ów. Autor wielu publikacji z zakresu stosunków miêdzynarodowych i integracji europejskiej.
Agnieszka Poczta
Mgr Agnieszka Poczta jest doktorantk¹ na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze
Makroekonomii i Gospodarki ¯ywnociowej. Specjalizuje siê w problematyce polityki rolnej
w skali miêdzynarodowej, a g³ównie polityce rolnej UE i USA oraz polityce WTO wzglêdem
sektora rolnego, a szczególnie miêdzynarodowego handlu rolno-¿ywnociowego.
Walenty Poczta
Prof. dr hab. Walenty Poczta pracuje na Akademii Rolniczej w Poznaniu, w Katedrze Ekonomiki Gospodarki ¯ywnociowej, w której kieruje Zak³adem Ekonomii i Polityki Gospodarki ¯ywnociowej. Specjalizuje siê w problematyce ekonomicznej sektora rolno-¿ywnociowego, a szczególnoci problematyk¹ integracji Polski z UE w tym sektorze. Autor ponad 170 publikacji naukowych. Prof. W. Poczta jest m.in. cz³onkiem Zespo³u Konsultantów
Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspertem Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.
Beata Przybylska
Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji UAM oraz Département de Sciences Juridiques Université de Nancy 2, specjalnoæ  prawo wspólnotowe. Pracê doktorsk¹ napisa³a
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autorka publikacji na tematy: integracji europejskiej, edukacji europejskiej, funduszy strukturalnych. Wiceprezes Orodka Badañ
i Edukacji Europejskiej oraz koordynator wielu projektów wpisuj¹cych siê w proces przystê-
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powania Polski do struktur Unii Europejskiej, miêdzy innymi projektów edukacyjnych
z zakresu edukacji europejskiej dla nauczycieli, konferencji i warsztatów tematycznych
o UE, projektów miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y. Trener z zakresu edukacji europejskiej oraz konstruowania projektów i pozyskiwania funduszy na ich realizacjê ze rodków
Unii Europejskiej. Od 2003 roku ³¹cznik  konsultant regionalny ds. rozwoju spo³ecznego
i funduszy europejskich dla wielkopolskich organizacji pozarz¹dowych.
W³adys³aw Serwatowski
Kieruje od 1978 Centrum Flagi Ziemi; zajmuje siê etnologi¹ wizualn¹, weksylologi¹ oraz
marketingiem sztuki i dyplomacji. Pracuje dla Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie
oraz jako wyk³adowca w ASP w Warszawie i w Collegium Civitas; juror w 30 konkursach
miêdzynarodowych; cz³onek miêdzynarodowych organizacji Ordinex (Francja), ITC (Belgia), FIAV (USA), CHEyI (Hiszpania), SEV (Hiszpania), opublikowa³ szeæ ksi¹¿ek i ponad
700 artyku³ów w 18 krajach.
Danuta Szymañska Al-Samarrai
Trener-edukator w zakresie edukacji europejskiej, by³y doradca metodyczny, koordynator
wielu programów ogólnopolskich i regionalnych, organizatorka projektów wymiany miêdzynarodowej adresowanych do uczniów i nauczycieli, wspó³autorka programu nauczania
z wykorzystaniem elementów treci europejskich, autorka opracowañ z zakresu inicjatyw
europejskich, prezes Forum Aktywnoci Europejskiej, s³uchaczka studium doktoranckiego
na Uniwersytecie Warszawskim.

