
REGIONALNY PROGRAM 
 OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 

SŁOWNICZEK:  

• Fundusze Europejskie - to instrumenty finansowe  polityki Unii Europejskiej którymi 
finansowane są programy udzielające wsparcia w ramach Wspólnoty. FE administruje 
Komisja Europejska  

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – to jeden z funduszy europejskich 
którego zadaniem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów należących 
do Unii Europejskiej. W szczególności udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, 
rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Pod względem budżetowym EFRR jest największym funduszem 
europejskim. 

Fundusze Europejskie  2007-2013 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
• Europejski Fundusz Społeczny, 
• Europejski Fundusz Rolnictwa na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
• Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) 
• Fundusz Spójności 

 

SŁOWNICZEK:  

 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) – podstawowy dokument, który określa system 
wdrażania funduszy unijnych: (EFRR), (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu 
Wspólnoty na lata 2007–2013.   

Budżet UE na realizację NSRO w latach 2007-2013 : 67,3 mld euro 

 Programy Operacyjne -   realizują cele NSRO. (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia) 

 Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce                           
w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:  

• Program Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków 
• 16 programów regionalnych – 24,9% całości środków 
• Program Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków 
• Program Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków 
• Program Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków 
• Program Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków 
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
 

ILE PIENIĘDZY? 

1 747 mln euro na realizację RPO WSL 2007-2013 

 

 



RPO WSL - CO TO JEST:  

• dokument, który określa kto, na jakich zasadach oraz w jakim celu może skorzystać                  
z dostępnej w województwie dotacji unijnej w latach 2007-2013. 

• powstał w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, 
która jest swoistym przewodnikiem rozwoju województwa we wszystkich obszarach. 

• zakłada równomierny rozwój wszystkich obszarów województwa. 
•  zbudowany jest w oparciu o 10 priorytetów czyli głównych obszarów wsparcia . 
• finansowany jest środkami UE pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (zasada jednofunduszowości). 
 

KTO  WDRAŻA?  

• Instytucja Zarządzająca = Zarząd Województwa 

właściwy organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie                
i nadzorowanie realizacji programu operacyjnego. 

• Wydział Rozwoju Regionalnego 

wykonuje obowiązki Instytucji Zarządzającej  

• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

wykonuje obowiązki Instytucji Pośredniczącej II stopnia  

Główny cel:  

- stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej regionu. 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 
Głównym celem jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.  
Cele szczegółowe priorytetu: 
• wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie 
• wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
• wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji.  
 
Priorytet II Społeczeństwo informacyjne 
Głównym celem jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego                   
w regionie.  
Cele szczegółowe 
• zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu 
• wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  
 
Priorytet III Turystyka 
Głównym celem jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. 
Cele szczegółowe: 
• poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu 
• tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych 
• zwiększenie dostępu do informacji turystycznej 
• wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.  
 



Priorytet IV Kultura 
Głównym celem jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno –
gospodarczego.  
Cele szczegółowe: 
• zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego 
• zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie 
• wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu.  
 
Priorytet V Środowisko  
Głównym celem jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska.  
Cele szczegółowe: 
• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
• ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku 
• poprawa jakości powietrza 
• doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem 
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.  
 
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast  
Głównym celem jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa.  
Cele szczegółowe: 
• wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych 
• wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.  
 
Priorytet VII Transport 
Głównym celem jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 
transportowego.  
Cele szczegółowe: 
• udrożnienie sieci drogowej województwa 
• zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób.  
 
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna 
Głównym celem jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. 
Cele szczegółowe: 
• wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym 
• wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym 
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  
 • wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego. 
  
 
Priorytet IX Zdrowie i rekreacja 
Głównym celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.  
Cele szczegółowe: 
• wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego 
• wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 
• poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.  
 
Priorytet X. Pomoc techniczna 
Głównym celem jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.  
Cele szczegółowe: 



• zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania RPO 
• upowszechnienie rezultatów realizacji RPO.  

 

Przygotowanie programu  

 

2005  

 sierpień/wrzesień 2005 - badanie ankietowe celem zebrania opinii o pożądanych 
działaniach w RPO WSL 

 październik 2005 - warsztaty strategiczne celem opracowania opisów działań i typów 
projektów 

 pierwsza połowa 2005 - pierwsza wersja projektu RPO WSL 
 listopad 2005 - przyjecie pierwszego projektu RPO WSL 
 listopad 2005 - subregionalne spotkania konsultacyjne 

 

2006  

 luty 2006 - przyjęcie drugiego projektu RPO WSL 
 maj 2006 - cykl sektorowych spotkań konsultacyjnych 
 czerwiec 2006 - przyjęcie trzeciego projektu RPO WSL 
 czerwiec/lipiec 2006 - konsultacje powiatowe 
 lipiec 2006 - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko RPO WSL 
 wrzesień 2006 - przyjęcie czwartego projektu RPO WSL 
 październik 2006 - opracowanie oceny ex-ante RPO WSL 
 październik 2006 - przyjęcie piątego projektu RPO WSL 
 grudzień 2006 - przyjęcie RPO WSL przez Zarząd Województwa 

 

2007  

 luty 2007 - RPO WSL przedłożony pod obrady Rady Ministrów 
 marzec 2007 RPO WSL formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 
 maj 2007 - pierwsze spotkanie negocjacyjne RPO WSL z Komisją Europejską 
 sierpień 2007 - drugie spotkanie negocjacyjne RPO WSL z Komisją Europejską 
 wrzesień 2007 - decyzja Komisji Europejskiej akceptująca RPO WSL 
 wrzesień 2007 - przyjęcie ostatecznej wersji RPO WSL przez Zarząd Województwa 
 grudzień 2007 - ogłoszenie pierwszych konkursów dla beneficjentów - rozpoczęcie 

wdrażania 

 
 
 
 



 PRIORYTETY 
ALOKACJA  

(mln €) 

%  

ALOKACJI 

I 
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość 

296,24 17,0% 

II Społeczeństwo informacyjne 150,00 8,6% 

III Turystyka 110,42 6,3% 

IV Kultura 53,27 3,0% 

V Środowisko  180,68 10,3% 

VI Zrównoważony rozwój miast 312,80 17,9% 

VII Transport 460,25 26,3% 

VIII Edukacja 82,48 4,7% 

IX Zdrowie i rekreacja 57,76 3,3% 

X Pomoc techniczna 43,20 2,5% 

 

Podsumowując:  

RPO WSL CECHA  

 Województwo  Obszar wsparcia  

2007-2013 Okres obowiązywania programu 

1 747 104 507 mln EURO  Alokacja dla województwa śląskiego 

EFRR Finansowanie unijne  

Zarząd Województwa Opracowanie Programu  

Zarząd Województwa  Zarządzanie Programem  

Zarząd Województwa + IP2 
(Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) 

Wdrażanie Programu 

RPO + Uszczegółowienie RPO  Dokumenty Programu   

 



Śląskie Centrum Przedsiębiorczości: 

• Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działającą w formie jednostki 
budżetowej powołanej uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 
2007 roku.  

• Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w zarządzaniu Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie 
działań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

• Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 października 2007 roku za 
wdrażanie: 
- Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP  
- Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza  turystycznego  
- Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura 

 

Podział środków w Programie 

(dane w euro, na dzień 1.07.2013 r., aktualizacja kwartalna) 

alokacja RPO WSL - 1 747 104 507  euro 

 Projekty konkursowe - 1 136 678 882 euro 
 Projekty kluczowe - 414 846 703 euro 
 Projekty PRS (Program Rozwoju Subregionów) - 195 578 922 euro 

Tryb konkursowy 

Projekty wybierane są na podstawie wniosków składanych w odpowiedzi na ogłoszenia 
Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa. Wybór dokonywany jest na podstawie ocen 
formalnej i merytorycznej. 

Projekty kluczowe (PK) 

Oprócz licznych projektów przygotowywanych między innymi przez gminy, uczelnie, Kościoły 
i przedsiębiorców, wybieranych w konkursach, duże znaczenie dla realizacji Programu mają 
tzw. projekty kluczowe. To projekty o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności,                  
a tym samym kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionu, wybrane w drodze szerokich 
konsultacji z przedstawicielami gmin i powiatów. 

Na ich realizację z góry zabezpieczono określone środki – blisko 30% łącznej kwoty 
przeznaczonej na Program. 

Spośród zgłoszonych projektów Zarząd Województwa wybrał 16 inwestycji mających realny 
wpływ na rozwój całego regionu, a przy tym wpisujących się w wybrane zakresy RPO. Wybór 
ten został dokonany z pominięciem procedury konkursowej, w oparciu o kryteria 
strategiczne. 

Znalazły się wśród nich 3 projekty o bardzo dużej wartości, wymagające oceny Komisji 
Europejskiej oraz 13 projektów mniejszych. 



 Program Rozwoju Subregionów (PRS) 

Programy Rozwoju Subregionów to rozwiązanie wyróżniające Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na tle pozostałych Programów 
Regionalnych, którymi zarządzają zarządy województw. 

Na bazie doświadczeń regionów włoskich: Toskanii i Piemontu, z którymi nawiązano 
kontakty robocze w trakcie opracowania formuły Programu, wykrystalizowała się 
innowacyjna idea delegowania części kompetencji z poziomu regionalnego na poziom niższy. 

W 2006 roku Zarząd Województwa Śląskiego - Instytucja Zarządzająca RPO WSL, decydując  
o sposobie rozdysponowania środków, zaprosił i zaangażował do współpracy przy 
wydatkowaniu środków z Funduszy Europejskich również władze gmin i powiatów. Mogły 
one ubiegać się o dofinansowanie własnych projektów o szczególnym znaczeniu dla 
lokalnych społeczności, zgodnie ze specyficznymi potrzebami konkretnego subregionu, a ich 
wnioski rozpatrywane były w wyjątkowym, preferencyjnym trybie - pozakonkursowym. 

Na ten cel przeznaczono wtedy 15% całej puli programu. 

PRS-y wdrażane są w 4 subregionach województwa: centralnym, zachodnim, południowym            
i północnym. 

W styczniu 2012 r. Programy Rozwoju Subregionów zostały nagrodzone trzecim miejscem             
w kategorii „Zintegrowane zarządzanie rozwojem" w ramach konkursu „Dobre praktyki 
zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce". 

Inicjatywa JESSICA 

W ramach Programu wdrażany jest obecnie nowatorski mechanizm. JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych 
inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską             
i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). 

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych 
dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych 
planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne 
projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. 

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, 
że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość 
dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie 
wykorzystać. 

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie 
utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro. Umożliwi to 
realizację projektów w zakresie: 

• przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych 
• rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych 
• rewitalizacji miast. 



Do tej pory podpisano 6 umów o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie 
śląskim: 

1. „Rewitalizacja w Tychach – Pasaż Kulturalny >>Andromeda<<" 
2. „Centrum Handlowo-Usługowe Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach” 
3. "Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do 

gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie zasobów 
mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju" 

4. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego 
w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR 
>>Skałka<< w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i 
zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3 w formie 
>>zaprojektuj i wybuduj<<" 

5. „Rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach – hotel wraz 
restauracją i minibrowarem, jako platforma turystyczno- kulturalna regionu” 

6. "Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach poprzez 
utworzenie powierzchni biurowych i usługowych" 

 

Hasło Programu: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź 
na realne potrzeby! 

 

Logo Programu 

 

 

Znak graficzny NSS (dla programu regionalnego) jest zbudowany z układu połączonych  

gwiazd na tle trapezu. Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor 

jednej z gwiazd, jak również niebieski kolor tła. Nawiązuje również do symboliki flagi Polski –

kolory pozostałych dwóch gwiazd.  

 

Logo składa się z logotypu (napisu) „Śląskie. Pozytywna energia” oraz znaku graficznego.  

Układ i wzajemne proporcje logotypu i znaku zostały starannie dopasowane i nie powinny 

być zmieniane. 

 

Flaga UE: Na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektów współfinansowanych                        

z funduszy strukturalnych należy umieszczać logo Unii Europejskiej. 

 

http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1333527282
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1343975406
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360936129
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360936129
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360936129
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360927742
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360927742
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360927742
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360927742
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1360927742
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1369295498
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1369295498
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1372752580
http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1372752580


 

 

Unia Europejska 

 

Unia Europejska  jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym 
między 28 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu. 

Unia Europejska powstała po drugiej wojnie światowej. Pierwsze kroki polegały na 
usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą między 
sobą wymianę handlową, są współzależne, a zatem będą raczej unikać konfliktów. I tak                    
w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) – na początku ściślejsza 
współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, 
Niemcy i Włochy. Od tego czasu rozwinął się ogromny jednolity rynek, który nieustannie się 
rozwija, tak aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał. 

Organizacja, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła 
obejmować wszystkie obszary polityki, od pomocy rozwojowej po ochronę środowiska. 
Odzwierciedleniem tego rozwoju była zmiana nazwy z EWG na Unię Europejską (UE) w 1993 
r.  – wejście w życie traktatu z Maastricht, Traktat o Unii Europejskiej.  

UE nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły 
współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, 
Luksemburg, Niemcy i Włochy. 

Z czasem coraz więcej krajów podejmowało decyzję o przystąpieniu. Od dnia 1 lipca 2013 
roku, wraz z przystąpieniem Chorwacji, Unia osiągnęła swój obecny rozmiar i liczy dziś 28 
państw członkowskich. 

Cele UE: 

W Traktacie o Unii Europejskiej w artykule 2 wśród celów Unii wymienione są m.in.: 

 promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy 
gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami 
członkowskimi, 

 wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem 
na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, 

 dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do 
jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm 
prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, 

 rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym 
ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą 
poprawę poziomu życia państw uboższych, 

 ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju 
gospodarczego regionów, 

 polepszenie standardów życia. 
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Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) 

Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (fr. Traité sur l'Union européenne, 
ang. Treaty on European Union), to umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, 
podpisana 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 
roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich. 

Główne cele i postanowienia  

 utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, 
 umocnienie spójności gospodarczej i społecznej (kohezji), 
 utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej; 
 wprowadzenie wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku; 
 określenie kryteriów konwergencji; 
 potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej, 
 realizacja wspólnej polityki zagranicznej; 
 realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa; 
 wzmocnienie ochrony praw; 
 wzmocnienie interesów obywateli państw członkowskich; 
 ustanowienie obywatelstwa Unii Europejskiej; 
 rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości; 
 rozwój współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych. 

Traktat ustanowił Unię Europejską (UE) opartą na 3 filarach: 

 Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom, 
 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), 
 Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. 

Traktat ustanowił również nowe ramy instytucjonalne UE: Radę Europejską, Radę Unii 
Europejskiej (dawniej: Rada Ministrów), ą (dawniej: Komisja Wspólnot Europejskich), 
Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Rewidentów Księgowych, 
które pozostały trybunałami Wspólnot Europejskich. Powołano też nowy organ 
opiniodawczo-doradczy o nazwie Komitet Regionów, obok istniejącego już Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. 

 

Traktat lizboński 
 

Zwany początkowo „traktatem reformującym”. Zawiera zmiany w Traktacie o Unii 
Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Nazwa drugiego                                
z wymienionych traktatów zostaje zmieniona na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., pierwotnie miał wejść w życie 1 stycznia 2009 roku, ale nie 
został ratyfikowany przez wszystkie strony w wymaganym czasie. Traktat lizboński jest 
efektem prac wynikających z fiaska Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. 
Najważniejszymi założeniami Lizbony są zniesienie podziału na Wspólnotę Europejską i Unię 
Europejską, nadanie Unii Europejskiej osobowości prawnej, przekształcenie Unii                               
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w organizację międzynarodową, zniesienie podziału filarowego, dodanie nowych polityk, 
uszczegółowienie zasad rządzących Unią, podział kompetencji pomiędzy Unię a państwa 
członkowskie, sprecyzowanie katalogu źródeł prawa Unii, sprecyzowanie procedur 
stanowienia i rewizji prawa pierwotnego Unii, określenie nowego miejsca Unii na arenie 
międzynarodowej i w systemie światowego bezpieczeństwa, powołanie nowych instytucji, 
wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, umocnienie roli parlamentów narodowych, 
prawne usankcjonowanie Eurogrupy, umocnienie zasady elastyczności, reforma systemu 
głosowania w Radzie Unii Europejskiej, usprawnienie działań Unii grupującej państwa 
członkowskie. 

 

Państwa kandydujące 

Unia, zgodnie ze swoimi deklaracjami z Kopenhagi i Madrytu, otwarta jest na każde 
demokratyczne państwo europejskie o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Obecnie status 
kandydata posiadają: Turcja, Islandia, Macedonia, Serbia i Czarnogóra. Unia wymaga 
stopniowego dostosowywania prawa krajowego do acquis Unii, pełnego poszanowania praw 
człowieka, liberalizacji gospodarki i stopniowego otwierania się na wspólny rynek. Najdłużej 
na akcesję czeka Turcja, która była stowarzyszona z ówczesnymi Wspólnotami Europejskimi 
od 1963 r., a aplikacja do EWG czeka od 1987 r. Obecną formą powiązania Turcji z UE jest 
unia celna. 

Instytucje i inne organy UE 

Rada Europejska określa ogólny kierunek polityki UE, nie jest jednak uprawniona do 
przyjmowania prawa. Jej pracami kieruje przewodniczący, a w jej skład wchodzą szefowie 
państw i rządów oraz przewodniczący Komisji. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej co pół 
roku, trwają one kilka dni. 

Posiedzenia Rady Europejskiej to zasadniczo szczyty, na których spotykają się przywódcy UE, 
aby podejmować decyzje dotyczące ogólnych priorytetów politycznych i najważniejszych 
inicjatyw. W ciągu roku odbywają się zazwyczaj cztery posiedzenia, którym przewodniczy 
stały przewodniczący. 

Parlament Europejski reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany. 

Europarlamentarzyści (posłowie do PE) reprezentują obywateli. Są wybierani w wyborach 
bezpośrednich, które odbywają się co pięć lat. Parlament jest, wraz z Radą Unii Europejskiej, 
odpowiedzialny za stanowienie prawa w UE. 

Parlament pełni trzy podstawowe funkcje: 

 debatuje nad aktami prawa europejskiego i uchwala je wraz z Radą, 
 sprawuje nadzór nad innymi instytucjami UE, w szczególności nad Komisją, aby 

upewnić się, że działają w sposób demokratyczny, 
 debatuje nas budżetem UE i przyjmuje go wraz z Radą. 
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Skład 

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego 
ludności. Na mocy traktatu lizbońskiego żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 
96 posłów do PE. 

Siedziba 

Parlament Europejski ma trzy siedziby – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu 
(Francja). 

Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego. 

Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. „posiedzenia plenarne”) odbywają się w Strasburgu                 
i w Brukseli. Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli. 

 

Rada Unii Europejskiej reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady 
przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. Prezydencji 

W ramach tej instytucji, nieformalnie zwanej też Radą UE, ministrowie ze wszystkich państw 
UE spotykają się, aby przyjmować akty prawne i koordynować politykę w poszczególnych 
obszarach. 

Czym zajmuje się Rada UE? 

1. Uchwala akty prawne UE. 
2. Koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich UE. 
3. Podpisuje umowy między UE a innymi krajami. 
4. Zatwierdza roczny budżet UE. 
5. Określa kierunki polityki zagranicznej i polityki obrony UE. 
6. Koordynuje współpracę między sądami i organami policji państw członkowskich. 

 

Komisja Europejska reprezentuje interesy całej Unii. 

Komisja Europejska jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest 
reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii.  

Skład 

Dwudziestu ośmiu komisarzy, po jednym z każdego państwa UE, stanowi polityczne 
przywództwo Komisji przez okres ich pięcioletniej kadencji. Przewodniczący powierza 
każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki. 

Termin „Komisja” może być stosowany do określenia 28 poszczególnych komisarzy, stałych 
pracowników lub całej instytucji. 
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Siedziba 

Komisja ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu, posiada również biura (przedstawicielstwa)   
w każdym państwie UE oraz delegatury w stolicach całego świata. 

Inne instytucje UE 

Ważną rolę odgrywają dwie inne instytucje: 

 Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży stosowania prawa europejskiego. 
 

Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki 
sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga również spory prawne między rządami 
Unii a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez 
instytucje UE. 
 
Skład 
W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa UE. 
 
 Trybunał Obrachunkowy kontroluje finansowanie działań Unii.  

 
Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje finanse UE. Jego rola polega na usprawnianiu 
zarządzania finansami UE i przygotowywaniu sprawozdań na temat wykorzystywania 
środków publicznych. Trybunał został utworzony w 1975 roku i ma siedzibę w Luksemburgu. 
Cel 
Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do weryfikacji (kontroli) każdej osoby lub 
organizacji dysponującej środkami UE – w ten sposób czuwa nad tym, by pieniądze 
europejskich podatników były wydawane właściwie. 
 

Skład 
W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa UE. Członkowie są 
mianowani przez Radę na sześcioletnią odnawialną kadencję. Członkowie wybierają spośród 
siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję. 

 

Historia integracji europejskiej 

U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leży wspólna w znacznej części historia 
i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. 

Wspólnoty Europejskie  

Historia Unii Europejskiej rozpoczęła się po II wojnie światowej, gdy Europa dostrzegła 
konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi. 18 kwietnia 1951, 
poprzez podpisanie traktatu paryskiego, sześć krajów dało podwaliny nowej organizacji: 
Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Członkami założycielami były: Belgia, Francja, 
Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. 
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Celem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali było utworzenie wspólnej puli produkcji węgla                 
i stali, aby zapobiec wojnie gospodarczej. Było to urzeczywistnienie planu opracowanego 
przez Jeana Monneta, a upowszechnionego przez francuskiego ministra spraw zagranicznych 
Roberta Schumana. W dniu 9 maja 1950, który później został ustanowiony Dniem Europy, 
Schuman przedstawił propozycję utworzenia organizacji europejskiej, twierdząc, że jest to 
niezbędne do utrzymania pokojowych stosunków. Propozycja ta, znana jako deklaracja 
Schumana, jest uważana za początek dzisiejszej Unii Europejskiej. Brytyjczycy zostali 
zaproszeni do uczestnictwa, ale odmówili, nie chcąc rezygnować z narodowej suwerenności. 

EWWiS zaspokajała potrzeby gospodarcze rządów europejskich w ograniczonym tylko 
zakresie. Nie udało się także, pomimo czynionych prób, doprowadzić do integracji politycznej 
oraz militarnej. Wobec tego postanowiono zacieśnić współpracę gospodarczą i objąć nią 
dodatkowo: 

 energetykę (zwłaszcza atomową) 
 surowce 
 transport 
 rolnictwo. 

Koncepcja ta stworzyła tzw. plan Beyena (holenderskiego ministra spraw zagranicznych). 
Plan zakładał integrację horyzontalną, obejmującą całą gospodarkę, nie zaś tylko 
poszczególne jej gałęzie. W efekcie, w roku 1955, na konferencji w Mesynie zebrali się 
ministrowie spraw zagranicznych państw „szóstki” tworzącej EWWiS i przyjęli tzw. rezolucję 
z Mesyny. Zakładała ona: 

 merytoryczną rozbudowę wspólnych instytucji europejskich 
 stopniową fuzję gospodarki narodowej 
 stworzenie wspólnego rynku 
 harmonizację polityki socjalnej. 

Od powyższych pomysłów odcięła się Francja. Po konferencji mesyńskiej powstała specjalna 
komisja do opracowania koncepcji wspólnoty gospodarczej i współpracy w dziedzinie energii 
atomowej. W wyniku jej prac, w roku 1956, powstał tzw. raport Spaaka, pod którego 
przewodnictwem komisja pracowała. On to właśnie stanowił podstawę trwających bez mała 
rok rokowań, które doprowadziły do przyjęcia dwóch traktatów rzymskich podpisanych 25 
marca 1957 r. w Rzymie. Pierwszy ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG),                 
a drugi Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Traktaty weszły w życie 1 
stycznia 1958 roku. 

Trzy Wspólnoty Europejskie już od 1958 r. miały wspólne niektóre organy (Zgromadzenie 
Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości). Pełne połączenie instytucjonalne nastąpiło                            
w 1967 roku, gdy wszedł w życie traktat fuzyjny. 

Liczba członków Wspólnot zwiększyła się w 1973 roku, gdy przyłączyły się do nich Wielka 
Brytania, Dania i Irlandia, co zostało nazwane pierwszą falą przyjęć. Kandydująca wówczas 
Norwegia nie przyłączyła się z powodu sprzeciwu swoich obywateli. 

Druga fala nastąpiła w latach 80., kiedy do EWG przystąpiła Grecja (w 1981) oraz Hiszpania               
i Portugalia (w 1986). 
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W 1985 roku doszło do jedynego przypadku opuszczenia Wspólnot: wystąpiła z nich 
Grenlandia, autonomiczna część Danii. 

NRD stała się częścią Unii w momencie przywrócenia jedności z RFN w 1990 roku. 

Trzecia fala przyjęć (już do Unii Europejskiej) nastąpiła w 1995 roku, kiedy przyjęto Austrię, 
Szwecję i Finlandię, zaś Norwegia ponownie odmówiła wstąpienia. 

W 1985 roku uzgodniono w układzie z Schengen utworzenie systemu wspólnej kontroli 
granic i zniesienie wizowych granic wewnętrznych w obrębie Hiszpanii, Francji, Włoch, 
krajów Beneluksu, Portugalii i Niemiec. W ramach Wspólnot stopniowo doszło do 
utworzenia wspólnego jednolitego rynku poprzez likwidację barier celnych, wprowadzanie 
wspólnych norm prawnych i technicznych oraz prowadzenie wspólnej polityki rolnej. 
Równolegle dochodziło też do zacieśniania więzi politycznych między krajami Wspólnot.                
W 1986 r. podpisano Jednolity akt europejski, zwiększający kompetencje EWG. 

Unia  

7 lutego 1992 r. został podpisany traktat z Maastricht, na mocy którego 1 listopada 1993 r. 
powstała Unia Europejska. 

Traktat nie likwidował Wspólnot Europejskich, zmienił jedynie nazwę EWG na Wspólnota 
Europejska. W Maastricht znacznie rozszerzono zakres wspólnej polityki gospodarczej                       
i opracowano harmonogram wprowadzenia Unii Gospodarczo-Walutowej (jej efektem było 
wprowadzanie wspólnej waluty euro od 1999 roku). Do procesu integracji formalnie 
wzmocniono politykę zagraniczną, dodano politykę bezpieczeństwa (militarnego) oraz 
współpracę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i współpracy administracyjnej państw 
członkowskich. 

Kolejnym ważnym traktatem był traktat amsterdamski z 1997 roku, który częściowo zmienił      
i jednocześnie rozszerzył wcześniejsze ustalenia z Maastricht. 26 lutego 2001 r. podpisano 
traktat nicejski reformujący instytucje unijne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
po kolejnym rozszerzeniu UE. Na szczycie w Nicei proklamowano również Kartę Praw 
Podstawowych, mającą gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie. 

16 kwietnia 2003 roku przedstawiciele rządów 15 państw członkowskich i 10 kandydujących 
podpisali w Atenach traktat akcesyjny rozszerzający Unię. 1 maja 2004 roku nastąpiła 
czwarta fala, największe w historii rozszerzenie UE, wstąpiło do wspólnoty 10 krajów, czyli 
Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr. 

25 kwietnia 2005 roku Bułgaria i Rumunia podpisały traktat akcesyjny w Luksemburgu 
otwierający tym krajom drogę do wejścia do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku. 

Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, po ratyfikacji przez wszystkie państwa 
członkowskie. 1 lipca 2013 roku Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej. Państwami 
kandydującymi są Macedonia, Czarnogóra, Islandia, Serbia, Turcja. Potencjalnymi 
kandydatami do członkostwa są Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grenlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_z_Schengen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_rynku_wewn%C4%99trznego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_celna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lna_polityka_rolna_Unii_Europejskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_akt_europejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_z_Maastricht
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Gospodarcza_i_Walutowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_amsterdamski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_nicejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Praw_Podstawowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Praw_Podstawowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_ate%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cypr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luksemburg_%28miasto%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja


Pokojowa Nagroda Nobla  

W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski                        
w uzasadnieniu wskazał „stabilizującą rolę odegraną przez UE, która pomogła przekształcić 
większość Europy z kontynentu wojen w kontynent pokoju”. Thorbjoern Jagland podkreślił 
zasługi Unii Europejskiej w procesie pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka                     
w Europie”. 

Mini kalendarium Unii Europejskiej 

 1951 - Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali między Belgią, 
Francją, Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Włochami. 

 1957 - Podpisanie tzw. Traktatów Rzymskich - utworzenie Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom). 

 1965 - Połączenie organów wykonawczych EWWiS, EWG i Euratomu. 
 1973 - Pierwsze rozszerzenie: do Wspólnoty Europejskiej wstępują Dania, Irlandia                    

i Wielka Brytania.  
 1979 - Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. 
 1981 - Drugie rozszerzenie: dziesiątym członkiem WE zostaje Grecja. 
 1986 - Trzecie rozszerzenie: Do WE dołączają Hiszpania i Portugalia. 
 1987 - Wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego. 
 1992 - Podpisanie w Maastricht (Holandia) Traktatu o Unii Europejskiej. 
 1993 - Wejście w życie traktatu z Maastricht. 
 1995 - Czwarty etap rozszerzenia: Austria, Finlandia i Szwecja zostają kolejnymi 

członkami. 
 1999-Wejście w życie wspólnej waluty euro (na razie w rozliczeniach 

bezgotówkowych). 
 2002 - Banknoty i monety euro zostają wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy 

euro. 
 2004 - Piąty etap rozszerzenia. UE poszerza się o 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, 

Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. 
 2007- Bułgaria i Rumunia przystępują do Unii Europejskiej.  

     Słowenia przyjmuje euro. 
 2008 - Cypr i Malta przyjmują euro.  

      Szwajcaria przystępuje do strefy Schengen. 
 2009 – Słowacja wprowadza euro. 
 2011 – Estonia przyjmuje euro. 
 2013 – Chorwacja przystępuje do Unii Europejskiej ( 1 lipca 2013r.) 

 

Symbole UE 

Flaga europejska  

Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości 
Europy w szerszym znaczeniu.  

Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. 
Gwiazdy symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. 
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Krąg gwiazd jest symbolem jedności, a ich liczba nie zależy od liczby państw członkowskich.  

 

Hymn europejski  

Hymn UE to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r. 
do tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 r. 

Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europy w szerszym 
znaczeniu. Poemat „Oda do radości” Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję 
braterstwa całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven. 

W 1972 r. Rada Europy postanowiła, że fragment IX symfonii Beethovena zatytułowany „Oda 
do radości” zostanie jej hymnem. W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że 
melodia ta będzie oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Hymn w wersji instrumentalnej bez 
słów wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności. 

Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych 
państw członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości. 

Dzień Europy  

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił idee, 
które stały się podstawą utworzenia Unii Europejskiej. Dlatego też 9 maja obchodzimy Dzień 
Europy. 

Motto Unii Europejskiej  

 „Zjednoczeni w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto                 
w 2000 r. 

Oznacza ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji                       
i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie.  

Euro 

Euro jest najbardziej namacalnym dowodem integracji europejskiej – wspólnej waluty używa 
codziennie około 332 milionów ludzi w 17 z 28 krajów UE. Korzyści płynące ze wspólnej 
waluty są oczywiste dla każdego, kto podróżuje za granicą lub dokonuje zakupów na 
stronach internetowych działających w innym państwie UE. 

Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r. jako wirtualna waluta do celów płatności 
bezgotówkowych i rozliczeń rachunkowych. Banknoty i monety euro wprowadzono                            
1 stycznia 2002 r.  
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Banknoty mają te same wzory we wszystkich krajach w strefie euro. Monety mają na jednej 
stronie wspólny wzór, a na drugiej wzór właściwy dla danego kraju.  
 

Języki urzędowe UE 

W Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe, które są jednocześnie językami 
roboczymi, a mianowicie: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, 
francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, 
polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 

Pierwsze rozporządzenie Wspólnoty w sprawie języków urzędowych zostało uchwalone                      
w 1958 roku. Ustanowiło ono pierwsze języki urzędowe i robocze UE − francuski, 
niderlandzki, niemiecki i włoski − czyli języki pierwszych państw członkowskich. Od tamtej 
pory liczba języków urzędowych rosła w miarę, jak do UE przystępowały kolejne państwa. 
Języków urzędowych jest jednak mniej niż państw członkowskich, bowiem niektóre z nich 
posługują się tym samym językiem.  

Status języka urzędowego i roboczego oznacza, że: 

 w każdym z tych języków można przesyłać dokumenty do instytucji UE i w każdym                  
z nich uzyskać odpowiedź,   

 rozporządzenia i inne unijne dokumenty prawne są publikowane w językach 
urzędowych, podobnie jak Dziennik Urzędowy.    

Ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe stosunkowo niewielka część dokumentów 
roboczych tłumaczona jest na wszystkie języki. W Komisji Europejskiej angielski, francuski                  
i niemiecki są przeważnie używane jako języki proceduralne, natomiast w Parlamencie 
Europejskim dokumenty tłumaczone są na różne języki z uwzględnieniem potrzeb 
europarlamentarzystów. 

Źródło: 

o http://rpo-promocja.slaskie.pl/ 
o http://europa.eu/index_pl.htm 
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