
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym

Wa˝ne dla:

● zarzàdów kó∏ terenowych PSOUU
● instruktorów i terapeutów osób niepe∏nosprawnych
● samych osób niepe∏nosprawnych
● ich rodzin
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UNIA EUROPEJSKA 

powsta∏a w wyniku procesu rozpocz´tego w 1951 roku przez 6 paƒstw - Francj´,
Niemcy, W∏ochy, Belgi´, Holandi´, Luksemburg, które utworzy∏y Europejskà
Wspólnot´ W´gla i Stali. Jej g∏ównym celem by∏a odbudowa gospodarcza powojennej
Europy. W 1957 roku kraje te powo∏a∏y na mocy Traktatu Rzymskiego - Europejskà
Wspólnot´ Gospodarczà, do której wst´powa∏y kolejne nast´pujàce paƒstwa: Wielka
Brytania, Irlandia, Dania (1973), Grecja (1981), Hiszpania i Portugalia (1986)
oraz Austria, Szwecja i Finlandia (1995). 

Obecna nazwa Unia Europejska zosta∏a wprowadzona w 1991 roku na mocy
Traktatu z Maastricht, w którym ustalono tak˝e utworzenie unii walutowej. Od 2002
roku waluty wi´kszoÊci  krajów zastàpiono wspólnym pieniàdzem - euro.

Obecnie w sk∏ad Unii wchodzi 15 paƒstw. 

Na terytorium o zasi´gu ponad 3 mln km2 mieszka prawie 378,5 mln obywateli.
W 2000 roku wielkoÊç Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego obywatela
osiàgn´∏a 22 603 euro. Stopa bezrobocia w UE wynosi 7,8%, a Êrednioroczna inflac-
ja - 2,1%. WielkoÊç bud˝etu wspólnotowego na 2003 rok to ponad 99,5 mld euro. 

1 maja 2004 Unia Europejska rozszerzy si´ po raz szósty o 10 nowych paƒstw, w tym
Polsk´, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników w referendach narodo-
wych w ka˝dym z paƒstw.  Wówczas Unia Europejska liczyç b´dzie 25 paƒstw.
Na „tak“ wypowiedzia∏y si´ ju˝: Malta, W´gry, Litwa, S∏owenia i S∏owacja. 

W Polsce referendum odb´dzie si´ w dniach 7 i 8 czerwca 2003.

Rozszerzona Unia  Europejska liczyç b´dzie 453 mln obywateli. 
8,5 %  ogó∏u ludnoÊci UE stanowiç b´dà obywatele polscy.

W dalszej kolejnoÊci  o wejÊcie do Unii starajà si´  jeszcze 4 paƒstwa: 
- Bu∏garia, 
- Rumunia, 
- Chorwacja 
-Turcja. 



3

POLSKA W UNII

JeÊli powiemy „tak“ w referendum  Polska umocni swojà pozycj´ w europejskiej
rodzinie. Nie utracimy suwerennoÊci. Nasze prawa narodowe nadal chroniç b´dzie
Konstytucja RP, zaÊ wchodzàc do Unii uzyskamy dodatkowe gwarancje ochrony
poza granicami naszego kraju. Decyzje najwa˝niejsze dla Polski nadal podejmowaç
b´dziemy sami.  

Stolicà Rzeczypospolitej pozostanie Warszawa, nasze granice b´dà nienaruszalne
i bezpieczne, zaÊ bia∏o-czerwona flaga b´dzie powiewaç na masztach - nie tylko w
Polsce, ale te˝ w Brukseli. Po wejÊciu Polski do UE, j´zyk polski stanie si´ kolejnym
j´zykiem urz´dowym Unii (obecnie jest ich 11). 

Swoboda wyznania i rola KoÊcio∏a zagwarantowana jest przez Konstytucj´ Rzeczy-
pospolitej oraz narodowe tradycje Polaków. KoÊcio∏y w paƒstwach Unii majà pe∏nà
swobod´ i niezale˝noÊç dzia∏ania.

OBYWATELE PA¡STW, 
OBYWATELE EUROPY

W ka˝dym z paƒstw cz∏onkowskich obywatelstwo europejskie jedynie uzupe∏nia
obywatelstwo narodowe. Nie ma ˝adnego wp∏ywu na prawa wynikajàce z obywa-
telstwa narodowego, ale daje natomiast dodatkowe przywileje, np. swobod´ przebywania
i poruszania si´ na obszarze wszystkich paƒstw cz∏onkowskich, prawo g∏osu i kandy-
dowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy prawo skargi do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Prawo w UE obejmuje tylko te dziedziny, co do których paƒstwa cz∏onkowskie
wspólnie uzna∏y, ˝e potrzebna jest wspó∏praca, np. wspieranie rolnictwa. Polska te˝
b´dzie uczestniczyç w tworzeniu wspólnego prawa i nie zgodzi si´ na takie zmiany
w prawie, które by∏yby sprzeczne z naszà Konstytucjà.

Poprawa warunków ˝ycia obywateli jest jednym z podstawowych celów UE.
Dzi´ki konkurencji rynkowej i ochronie praw konsumentów poprawi si´ jakoÊç
wszystkich kupowanych towarów. Lepiej chronione b´dzie Êrodowisko naturalne
(czystsza woda i powietrze). M∏odzie˝ polska b´dzie mia∏a identyczne szanse na lep-
szà edukacj´ jak m∏odzie˝ w paƒstwach UE.
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W¸ADZA USTAWODAWCZA I WYKONAWCZA

Sposób funkcjonowania UE regulujà traktaty zatwierdzone przez wszystkie paƒstwa
cz∏onkowskie. Organami stanowiàcymi prawo sà Rada Unii Europejskiej i Parla-
ment Europejski wybierany bezpoÊrednio przez obywateli UE. G∏ównym organem
wykonawczym jest Komisja Europejska, która ponadto posiada wy∏àczne prawo
inicjatywy ustawodawczej i wdra˝a w ˝ycie decyzje podejmowane przez paƒstwa
cz∏onkowskie.

Prawo wspólnotowe dzieli si´ na prawo pierwotne (traktaty za∏o˝ycielskie i uk∏a-
dy akcesyjne) oraz prawo wtórne, czyli - rozporzàdzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia
i opinie.

Rozporzàdzenia majà zasi´g ogólny, obowiàzujà w ca∏oÊci i majà zastosowanie
bezpoÊrednio do wszystkich paƒstw cz∏onkowskich.
Decyzje obowiàzujà w ca∏oÊci tych, do których sà  skierowane.
Dyrektywy natomiast zobowiàzujà paƒstwa cz∏onkowskie do realizacji przyj´tego
wspólnego celu, pozostawiajàc im swobod´ w zakresie wyboru form i metod oraz
wià˝à jedynie te paƒstwa, do których sà skierowane.

èród∏ami europejskiego prawa wspólnotowego sà ogólne zasady prawa oraz
prawo zwyczajowe.  Ogólne zasady prawa to m.in. prawa i wolnoÊci podstawowe,
zasady prawa mi´dzynarodowego oraz zasady prawa sformu∏owane w procesie
orzecznictwa Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

W hierarchii prawa UE prawo pierwotne ma wy˝szà rang´ ni˝ prawo wtórne.
Prawo wspólnotowe ma równie˝ pierwszeƒstwo w stosunku do systemów prawnych

paƒstw cz∏onkowskich.
Ca∏y dorobek prawny UE okreÊla si´ terminem acquis communautaire. Zasada

poszanowania tego dorobku zosta∏a wyraênie podkreÊlona przez Traktat z Maastricht,
a ka˝de przyst´pujàce do UE paƒstwo musi jà w pe∏ni i bezwzgl´dnie zaakceptowaç.

Wspó∏praca w ramach Unii obejmuje szeroki zakres zagadnieƒ - od rolnictwa poprzez
polityk´ handlowà, regionalnà, badawczo-rozwojowà do wspó∏pracy wymiarów
sprawiedliwoÊci i  polityki zagranicznej. Unia podejmuje jednak dzia∏ania tylko w
tych obszarach, w których paƒstwa cz∏onkowskie udzieli∏y jej kompetencji.

Celem dzia∏ania Unii jest zapewnienie harmonijnego wzrostu gospodarczego,
niwelowanie ró˝nic w rozwoju poszczególnych paƒstw i regionów oraz poprawa ˝ycia
obywateli. Zgodnie z opracowywanà konstytucjà Unii, jej celem b´dzie tak˝e
ochrona praw cz∏owieka i utrwalenie demokracji.
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POLSKA WE W¸ADZACH UNII

Wa˝ne decyzje Unii wymagajà zgody wszystkich jej cz∏onków. Gdy Polska zostanie
cz∏onkiem UE potrzebna b´dzie równie˝ jej zgoda. B´dziemy wtedy decydowaç nie
tylko o sobie.

★ W Parlamencie Europejskim Polska b´dzie reprezentowana przez 54 deputo-
wanych (na ogólnà liczb´ 732 cz∏onków), którzy zostanà wybrani w naszym
kraju w bezpoÊrednich i powszechnych wyborach w 2004 roku.

★ W Radzie Unii Europejskiej po rozszerzeniu, Polska b´dzie dysponowa∏a 27
(na 321) g∏osami (tyloma co Hiszpania i tylko dwoma mniej ni˝ Niemcy, Francja
Wielka Brytania i W∏ochy),

★ Jak ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie, b´dziemy mieç jednego komisarza w Komisji
Europejskiej, jednego s´dziego w Trybunale SprawiedliwoÊci i jednego w Sàdzie
Pierwszej Instancji,

★ Polska otrzyma po 21 miejsc w Komitecie Ekonomiczno-Spo∏ecznym i Komitecie
Regionów na ogólnà liczb´ 317 cz∏onków ka˝dego z Komitetów;

★ Od momentu przystàpienia do Unii, Polska b´dzie reprezentowana w Radzie
Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, natomiast od chwili wejÊcia do Unii Gospodarczej i Walutowej
(co stanie si´ równoczeÊnie z wprowadzeniem euro w Polsce), Prezes NBP
b´dzie tak˝e cz∏onkiem Rady Zarzàdzajàcej EBC.
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POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ  
WOBEC OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

Osoby niepe∏nosprawne stanowià ok.10% spo∏eczeƒstwa Unii, czyli 37 mln osób.
Po przyj´ciu do Unii nowych paƒstw cz∏onkowskich  liczba ta zwi´kszy si´ do 50 mln.

W UE za polityk´ wobec osób niepe∏nosprawnych odpowiadajà przede wszystkim
jej paƒstwa cz∏onkowskie. Przez wiele lat by∏a ona inspirowana przez Rad´ Europy 
i Organizacj´ Narodów Zjednoczonych. 

Kalendarium prze∏omowych kroków w  dziedzinie polityki spo∏ecznej UE 

1950 - przyj´cie przez paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy  Konwencji 
o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci.

1961 - podpisanie Europejskiej Karty Spo∏ecznej przez paƒstwa cz∏onkowskie
Rady Europy. Polska podpisa∏a Kart´ w 1991 r., a ratyfikowa∏a w 1997 r.

1971 - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyj´∏o Deklaracj´ 
Praw Osób Umys∏owo UpoÊledzonych.

1975 - og∏oszenie przez ONZ Deklaracji Praw Osób Niepe∏nosprawnych.

1993 - przyj´cie przez ONZ Standardowych Zasad Wyrównywania Szans 
Osób Niepe∏nosprawnych. 

1996 - uchwalenie przez Rad´ Europejskà Rezolucji zatytu∏owanej 
Nowa Strategia Wspólnotowa Dotyczàca Osób Niepe∏nosprawnych. 

1997 - podpisanie przez kraje cz∏onkowskie UE Traktatu Amsterdamskiego, 
w którym sformu∏owane zosta∏y prawa podstawowe, czyli te, które sà funda-
mentem paƒstwowych ustrojów konstytucyjnych i w którym znalaz∏ si´
zapis o zakazie dyskryminacji z powodu niepe∏nosprawnoÊci. 

2000 - wspólne przyj´cie przez Rad´ UE, Parlament Europejski oraz Komisj´
Europejskà, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która  stanie
si´ prawdopodobnie w niedalekiej przysz∏oÊci fundamentem przysz∏ej
Konstytucji powi´kszonej Unii Europejskiej. 

2000 - przyj´cie przez Rad´ Unii Europejskiej Dyrektywy w sprawie ustanowienia
ogólnych ram dla równego traktowania w zatrudnieniu i wykonywaniu
zawodu. Paƒstwa cz∏onkowskie zosta∏y zobowiàzane do zapewnienia 
zgodnoÊci swojego ustawodawstwa z przepisami Dyrektywy najpóêniej 
do 2 grudnia 2003 roku. Wymóg ten dotyczy równie˝ paƒstw kandydujàcych
do Unii, a wi´c tak˝e Polski.  

2003 - Obchody Europejskiego Roku Osób Niepe∏nosprawnych
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POLITYKA SPO¸ECZNA I ZATRUDNIENIE

Europejska polityka spo∏eczna to:

★ Dzia∏ania prowadzàce do powstania jednolitego, ponadnarodowego prawa,
wià˝àcego wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie,

★ Wzajemne uznawanie minimalnych standardów socjalnych przez kraje UE,

★ Koordynowanie polityki spo∏ecznej poszczególnych krajów.

Na polityk´ spo∏ecznà UE sk∏adajà si´ przepisy dotyczàce promocji zatrudnienia
i przeciwdzia∏ania  bezrobociu, równoÊci szans i likwidacji dyskryminacji na rynku
pracy oraz w innych dziedzinach  ˝ycia, koordynacji systemów ubezpieczenia spo-
∏ecznego, wspólnotowego prawa pracy i prawa w dziedzinie BHP. Przepisy te zapew-
niajà szczególnà ochron´ osobom niepe∏nosprawnym.

UE podejmuje szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych do zwalczania spo∏ecznej marginalizacji
i wykluczenia spo∏ecznego, na które szczególnie sà nara˝one  osoby niepe∏nosprawne
z wielu powodów:

n braku dost´pnoÊci do udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym, 

n niskiego poziomu wykszta∏cenia i zatrudnienia, 

n negatywnych postaw spo∏eczeƒstwa wobec nich, 

n braku polityki ekonomicznej kompensujàcej dodatkowe koszty ˝ycia zwiàzane 
z niepe∏nosprawnoÊcià,

n niewystarczajàcego wsparcia w edukacji,

n braku w∏aÊciwych wyspecjalizowanych  s∏u˝b, co w rezultacie prowadzi do tego,
˝e osoby z niepe∏nosprawnoÊcià  muszà korzystaç z instytucjonalnych form opie-
ki, np. domów opieki spo∏ecznej.

Na lata 2002-2006 przewidziano realizacj´ „Wspólnotowego programu dzia∏ania
przeciwko spo∏ecznemu wykluczeniu“ z bud˝etem oko∏o 75 mln. euro, który ma
przynieÊç lepsze zrozumienie tego zjawiska oraz wzmocniç wspó∏prac´, wymian´ doÊ-
wiadczeƒ i dobrej praktyki. Od 2002 Polska uczestniczy w programie.
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W celu zwi´kszenia zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych paƒstwa cz∏onkowskie
UE tworzà w∏asne przepisy antydyskryminacyjne lub wprowadzajà ustawowy obowià-
zek zatrudnienia w zak∏adach pracy okreÊlonej liczby niepe∏nosprawnych pracowników
(tzw. system kwotowy, który istnieje równie˝ w Polsce). Realizowane sà ponadto:

n system zatrudnienia chronionego, dostosowany do mo˝liwoÊci osoby
niepe∏nosprawnej, uwzgl´dniajàcy rodzaj i warunki pracy oraz zapewnienie
niezb´dnej pomocy w pracy,

n poszukiwanie nowych form zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, tzw.
zatrudnienie wspomagane, które polega na szkoleniu i zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych  (tak˝e z g∏´bokim stopniem niepe∏nosprawnoÊci) 
w zwyk∏ych zak∏adach pracy przy wsparciu trenera pracy,

n tworzenia systemu zach´t materialnych dla pracodawców,

n tworzenie ustawodawstwa dajàcego podstawy wyrównywania szans na przyk∏ad
na otwartym rynku pracy  - rezerwacja pewnych prac czy zawodów dla osób
niepe∏nosprawnych  (tak jest np. w Wielkiej Brytanii i we W∏oszech).

CZ¸ONKOSTWO W UNII

W UE zyskujà wszyscy - i s∏absi, i silniejsi. Dzi´ki unijnym dotacjom paƒstwa
biedniejsze otrzymujà pomoc i ich tempo rozwoju wzroÊnie, jak to mia∏o miejsce np.
w przypadku Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Po wejÊciu Polski do UE nasz do-
chód narodowy te˝ b´dzie rós∏ szybciej ni˝ gdybyÊmy pozostali poza nià.

Cz∏onkostwo przyspieszy wzrost gospodarczy, a zatem i zapotrzebowanie na prac´.
Otrzymamy równie˝ z bud˝etu Unii znaczàcà pomoc finansowà na tworzenie nowych
miejsc pracy, zw∏aszcza w regionach o wysokim bezrobociu. Pomoc ta b´dzie mog∏a byç
przeznaczona na aktywizacj´ zawodowà dla wszystkich osób, w tym osób niepe∏no-
sprawnych,  zarejestrowanych w urz´dach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujàce
pracy. 

W przypadku grupy spo∏ecznej, którà stanowià osoby niepe∏nosprawne w Polsce,
konsekwencje wejÊcia do UE sà jednoznacznie pozytywne.  To szansa na w∏àczenie si´
do unijnych inicjatyw skierowanych do osób niepe∏nosprawnych i stopniowe zbli˝anie
do standardów UE w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji, pracy  i wspierania w nie-
zale˝nym funkcjonowaniu i udziale w ˝yciu spo∏ecznym.



9

DOTACJE UNIJNE

Polska po przystàpieniu do UE stanie si´ odbiorcà znaczàcej pomocy udzielanej w
ramach funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Fun-
duszu SpójnoÊci, których zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji
gospodarek paƒstw UE. Ich wykorzystanie ukierunkowane jest m.in. na wzrost poziomu
zatrudnienia, promowanie równoÊci kobiet i m´˝czyzn, zwalczanie wszelkich form dyskry-
minacji, w tym te˝ - ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç. 

Pozosta∏e fundusze strukturalne to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych oraz Finansowy Instrument
Orientacji Rybo∏ówstwa.

Obecna polityka strukturalna UE sprowadza si´ do realizacji   trzech podstawowych
celów:

1.  Rozwój regionów opóênionych gospodarczo
2.  Pomoc regionom restrukturyzujàcym si´ gospodarczo
3.  Rozwój zatrudnienia i zasobów ludzkich.

Z punktu widzenia dzia∏aƒ na rzecz rozwiàzywania problemów osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià jednym z najwa˝niejszych funduszy jest Europejski Fundusz Spo∏eczny.
Fundusz ten dzia∏a od 1960 roku a jego g∏ównym celem jest walka z bezrobociem w
krajach cz∏onkowskich UE. 

W latach 1994-1999 kraje cz∏onkowskie UE korzystajàce z  Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego  przeznaczy∏y znaczne Êrodki finansowe na promocj´ dzia∏aƒ na rzecz
zwi´kszania  szans osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy, m.in. na dotacje na wy-
nagrodzenia dla osób niepe∏nosprawnych podejmujàcych praktyk´ zawodowà, za-
trudnianie okresowe w ramach pracy chronionej, tworzenie w∏asnych miejsc pracy,
poÊrednictwo pracy, spó∏dzielnie zrzeszajàce osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

Po wejÊciu Polski do UE z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego b´dà mog∏y byç te˝
finansowane lub dofinansowane takie dzia∏ania skierowane do osób niepe∏nospraw-
nych jak:
n promocja dzia∏aƒ na rzecz zwi´kszenia szans osób niepe∏nosprawnych na rynku

pracy, 
n dotacje na wynagrodzenia dla osób niepe∏nosprawnych podejmujàcych praktyk´

zawodowà, 
n zatrudnianie okresowe w ramach pracy chronionej, 
n tworzenie nowych w∏asnych miejsc pracy, 
n poÊrednictwo pracy,  
n tworzenie spó∏dzielni zrzeszajàcych osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà

czy znacznà niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà, 
n organizowanie szkoleƒ zawodowych i tworzenie warunków do podj´cia pracy

przez m∏odzie˝ niepe∏nosprawnà,
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n kszta∏cenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego,
n walka z dyskryminacjà zawodowà na rynku pracy,
n wspieranie grup marginalizowanych przez spo∏eczeƒstwo, w tym osób

niepe∏nosprawnych.

Pieniàdze b´dzie mo˝na uzyskiwaç zg∏aszajàc konkretne projekty, obejmujàce te
dzia∏ania. Projekty b´dà oceniane przez Uni´, a do ka˝dego projektu konieczne b´dzie
wniesienie polskiego wk∏adu w∏asnego, w wysokoÊci od kilkunastu do kilkudziesi´ciu
procent.

Wiele dzia∏aƒ zrealizowanych w latach 90-tych przez Europejski Fundusz Spo∏ecz-
ny sfinansowano w ramach programów HORIZON oraz HELIOS I i HELIOS II.
Te ostatnie przyczyni∏y si´ do utworzenia specjalistycznej bazy danych pod nazwà
HANDYNET, dostarczajàcej wszelkiego rodzaju niezb´dnych informacji z zakresu
niepe∏nosprawnoÊci.

Realizacja tych programów spowodowa∏a, ˝e kwestie niepe∏nosprawnoÊci zacz´to
braç pod uwag´ przy tworzeniu i planowaniu nast´pnych  programów. Wprowadzono
m.in. zmiany polegajàce na uwzgl´dnianiu w wi´kszym stopniu potrzeb osób nie-
pe∏nosprawnych w takich programach jak: Socrates, Leonardo Da Vinci, M∏odzie˝
dla Europy. 

INICJATYWY WSPÓLNOTOWE

Polityka strukturalna Unii jest realizowana tak˝e poprzez Inicjatywy Wspólnoto-
we, czyli programy pomocy bezzwrotnej takie jak:  INTERREG, URBAN,
LEADER i EQUAL.

Jednà z najwa˝niejszych z nich,  z punktu widzenia dzia∏aƒ na rzecz osób z
niepe∏nosprawnoÊcià, jest inicjatywa EQUAL.

n EQUAL (2000-2006) promuje i wspomaga mi´dzynarodowà wspó∏prac´ 
prowadzàca do zwalczania dyskryminacji i nierównoÊci oraz wszelkich barier
utrudniajàcych dost´p do rynku pracy. Ârodki finansowe wykorzystywane 
w ramach tego programu pochodzà z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
i Polska b´dzie mog∏a z nich korzystaç po wejÊciu do UE. Inicjatywa EQUAL
stanowi kontynuacj´ programów ADAPT i EMPLOYEMENT realizowanych w
latach 1994-1999. 
Polska w chwili obecnej znajduje si´ na etapie programowania inicjatywy
EQUAL. WielkoÊç Êrodków przeznaczona na jej realizacj´ szacowana jest na
kwot´ 118 mln euro. 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce b´dzie wdra˝ana i realizowana w
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oparciu o Jednolity Dokument Programowy dla Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, który jest aktualnie opracowywany w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

Kontakt i informacje: 

http://www.europa.eu.int/comm/equal
http://www.mpips.gov.pl

n URBAN II (2000-2006). Program ten ma na celu wspieranie nowych strategii na
rzecz ekonomicznej i spo∏ecznej odnowy obszarów miejskich lub dotkni´tych
zjawiskami bezrobocia strukturalnego i przejawami patologii spo∏ecznej (reno-
wacja budynków w celu stworzenia miejsc pracy, inicjatywy lokalne tworzenia
miejsc pracy, prowadzenie szkoleƒ zawodowych i programów edukacyjnych dla
osób marginalizowanych itp.). Program jest finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt i informacje: 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2
http://www.mpips.gov.pl

WDRA˚ANIE FUNDUSZY I INICJATYW

Dokumenty opracowane przez Polsk´ w celu efektywnego wdra˝ania funduszy
strukturalnych i inicjatyw wspólnotowych, po wejÊciu Polski do UE to:
n Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Uzupe∏nienie

do Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich“

n Wspólna Ocena Za∏o˝eƒ Polskiej Polityki Zatrudnienia

n Polityka  Spo∏eczna 2002-2005

n Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2000-
2006

n Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

Rol´ instytucji zarzàdzajàcej Funduszem Spo∏ecznym sprawowaç b´dzie

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
http://www.mpips.gov.pl
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W po∏owie 2002 roku powsta∏ powo∏any przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej Krajowy OÊrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego KOSzEFS dzia∏ajàcy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Jego celem jest  organizacja szkoleƒ, promocja i dostarczanie wiedzy na temat EFS oraz
identyfikowanie osób i instytucji potencjalnie zainteresowanych wykorzystywaniem
w przysz∏oÊci Êrodków z tego funduszu. 

Kontakt i informacje:
http://www.parp.gov.pl

W ramach wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych przy programowaniu funduszy
strukturalnych zosta∏a wy∏oniona sieç ∏àczników - ekspertów regionalnych, których
funkcjà jest zwi´kszenie  udzia∏u organizacji w kszta∏towaniu polityki regionalnej, tj.
w uczestnictwie w programowaniu funduszy strukturalnych w regionie oraz przygoto-
wanie do absorpcji tych funduszy.

¸àcznicy zostali wy∏onieni z inicjatywy Przedstawicielstwa Polskich Organizacji
Pozarzàdowych w Brukseli oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

Adresy kontaktowe ∏àczników podane sà  na koƒcu folderu.

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE

Polska korzysta z pomocy Unii europejskiej, w ramach funduszy przedakcesyjnych
ju˝ od 1990 roku. 

Program PHARE jest jednym z wi´kszych programów realizowanych z tych
funduszy. Poczàtkowo jego zadaniem by∏o wspieranie przemian gospodarczo
-spo∏ecznych. Z czasem sta∏ si´ najwi´kszym instrumentem pomocy przedakcesyjnej
dla krajów starajàcych si´ o przyj´cie do UE.

W ramach tego programu Unia Europejska przyznaje Êrodki na rozwój infrastruktury,
ochron´ Êrodowiska naturalnego, pomoc dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw i inne.

Cz´Êç tych Êrodków zosta∏a lub zostanie wykorzystana na projekty majàce zwiàzek
z rozwiàzywaniem problemów osób niepe∏nosprawnych. 

W latach 1990-2000 w ramach programów PHARE przyznano Polsce 2,5 mld euro. 
PHARE 2002-2006 przyjmie form´ programów krajowych, które b´dà realizowane

na zasadach konkursowych. Programy sà przeznaczone  na dzia∏ania zwiàzane z aktywi-
zacjà m∏odzie˝y, wsparcie grup ryzyka, równoÊç szans kobiet i m´˝czyzn.
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Na temat wdra˝ania  programu  PHARE informacji udzielajà:
n Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej 

http://www.ukie.gov.pl

n Fundacja Fundusz Wspó∏pracy
http://www.cofund.org.pl

n Urz´dy Marsza∏kowskie

n Wojewódzkie Urz´dy Pracy

Z funduszy przedakcesyjnych mogà byç realizowane i finansowanie inne programy
przeznaczone na dzia∏ania na rzecz poprawy sytuacji osób niepe∏nosprawnych w naszym
kraju, takie jak:

SOCRATES II - dzia∏ania edukacyjne 

Kontakt i informacje: 
http//www.socrates.org.pl
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  
http://www.men.waw.pl

M¸ODZIE˚ DLA EUROPY (2000-2004) - pozaszkolna, nieformalna edukacja
m∏odych ludzi. U∏atwia zdobywanie wiedzy i nowych umiej´tnoÊci, szczególnie
m∏odzie˝y ˝yjàcej w trudnych warunkach i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej. 
M∏odzie˝ niepe∏nosprawna mo˝e liczyç m.in. na sfinansowanie kosztów specjalnych,
zwiàzanych z jej udzia∏em w wymianie mi´dzynarodowej.

Kontakt i informacje:
http://www.youth.org.pl

LEONARDO DA VINCI II (2002-2006) - podniesienie jakoÊci kszta∏cenia za-
wodowego i specjalistycznego; promuje nowe rozwiàzania w edukacji i szkoleniach
zawodowych.

Kontakt i informacje:
Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 
http://www.bkkk-cofund.org.pl
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PROGRAM PUBLIC HEALTH (2003-2008)
Wspieranie dzia∏aƒ na rzecz zdrowia publicznego

Kontakt i informacje:
Ministerstwo Zdrowia 
http://www.mz.gov.pl

CONTENT (2001-2005)
Program dotyczy m.in. promocji dost´pu do nowych technologii, szczególnie
Internetu. 

Kontakt i informacje:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
http://www.econtent.agh.edu.pl

Informacje o innych funduszach i programach unijnych:

Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) koordynuje proces przygotowaƒ
Polski do cz∏onkostwa w UE, nadzoruje dostosowania legislacyjne, realizacj´
uk∏adu stowarzyszeniowego oraz wykorzystywanie Êrodków pomocowych w ramach
programów PHARE, ISPA, SAPARD
http://www.ukie.gov.pl
Mo˝na tam równie˝ uzyskaç informacje o publikacjach, analizach, opracowaniach,
adresy instytucji i organizacji zaanga˝owanych w proces integracji, informacje 
o ogólnopolskiej sieci Regionalnych Centrów Informacji  Europejskiej.

Centrum Informacji Europejskiej UKIE
http://cie.gov.pl

Ogólnopolski Program Informacji o Unii Europejskiej
infolinia: 0 800 387 672 lub 0-800 EUROPA
http://www.europa.gov.pl
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Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://www.europa.delpol.pl

Centrum Informacyjne dla Osób Niepe∏nosprawnych 
przy Stowarzyszeniu Przyjació∏ Integracji
http://www.niepe∏nosprawni.info

Polska Agencja Rozwoju  Przedsi´biorczoÊci
http://www.parp.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Infolinia: 0800 38 00 84
http://www.arimr.gov.pl

Portal organizacji pozarzàdowych
http://www.ngo.pl

Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarzàdowych w Brukseli 
i Warszawskie Biuro ¸àcznikowe
Biuletyn Przedstawicielstwa Organizacji Pozarzàdowych w Brukseli „EUlotka“
e-mail:eu@eu.ngo.pl

Strona internetowa UE
- informacje w j´zykach oficjalnych UE, niektóre w j´zyku polskim
http://www.europa.eu.int
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Parlament Europejski (polska wersja j´zykowa)
http://www.europarl.eu.int/home/default_pl.htm

Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie
http://www.radaeuropy.org.pl

Du˝e europejskie organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce 
na rzecz osób niepe∏nosprawnych:

Europejskie Forum Niepe∏nosprawnych
- European Disability Forum (EDF)
http://edf.fepgh.org

Inclusion Europe
- Zwiàzek Stowarzyszeƒ Osób z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà  i Ich Rodzin
http://www.inclusion-europe.org



17

Lista ∏àczników:

WOJEWÓDZTWO                           ¸ÑCZNIK                                     E-MAIL                                TELEFON

kujawsko-pomorskie Ryszard Kamiƒski  r.kaminski@pro.onet.pl 0608 318 566

Wojciech Szymczak wszymczak@ewcm.org.pl 0503 798 064

lubelskie Marek Piasecki mpias@ffm.lublin.pl 0601 976 410

lubuskie Ma∏gorzata Ruliƒska rulinska@poczta.onet.pl 0609 636 531

Kazimierz Kisiel gswmp@kki.net.pl 0601 499 466

∏ódzkie ¸ukasz Waszak lwaszak@opus.org.pl (42) 617 19 41

Zofia Koeppe fundacja@frp.lodz.pl (42) 630 36 67

ma∏opolskie Agnieszka Âcigaj scigajka@poczta.onet.pl 0606 435 665

Stanis∏aw Alwasiak s.alwasiak@qdnet.pl 0603 177 084

mazowieckie Marzena Mendza-Drozd mamd@go2.pl 0602 675 333

podkarpackie Mariusz Kwiatkowski kwiatkowski@poczta.onet.pl 0604 585 598

pomorskie Marek Hola keram.aloh@interia.pl 0501 592 979

Aleksandra Màkosza alexmakosza@poczta.onet.pl 0608 145 439

opolskie Jadwiga Silarska jadwiga.silarska@wp.pl 0605 955 145

Êlàskie Ewa Hajduk biuro@pkegliwice.pl (32) 231 85 91 

Anna Kruczek kafos@free.ngo.pl (32) 201 02 67

Êwi´tokrzyskie Dorota Lasocka dorota@rcie.kielce.pl 0609 679 093

Piotr Sad∏ocha piotr.sadlocha@gazeta.pl

warmiƒsko-pomorskie Dorota Czarzasta dorotacz1@wp.pl 0609 465 808

Bart∏omiej G∏uszak gluszak@wp.pl 0693 109 666

wielkopolskie Beata Przybylska przybylska_bea@hotmail.com 0501 934 793

Andrzej Grzybowski Andrzej_Grzybowski@um.poznan.pl

zachodniopomorskie Anna ¸àczkowska alacz@wsap.szczecin.pl 0608 535 845

Grzegorz Augustowski gaugustowski@owoue.interia.pl 0604 755 245

podlaskie Barbara Szczerbiƒska bastek@zetobi.com.pl 0604 504 444

Piotr Znaniecki piotrzna@wp.pl 0603 702 406

dolnoÊlàskie (warunkowo) Janina Jaszczur janinaarw@interia.pl 0606 222 532

Joanna Mirecka mirecka@grupasilesia.com.pl 0601 702 060

Dariusz Grzemny dg@plusnet.pl

∏àcznicy bran˝owi
Dariusz Urbaniak (ekologia) durbaniak@poczta.onet.pl

Marek Kryda (rolnictwo) animalinst@poczta.onet.pl 0608 458 011

Katarzyna Terlecka (ekologia) kasia@zielonasiec.pl 0604 493 185


