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Na pewno s∏ysza∏eÊ jak ludzie rozmawiajà 
o Unii Europejskiej. Niektórzy na „Uni´ Europejskà“
mówià po prostu „Unia“. W skrócie pisze si´ „UE“. 
Ale nie wszyscy wiedzà co to jest ta Unia Europejska.

Unia Europejska jest bardzo wa˝na 
dla ka˝dego cz∏owieka w Europie.  
Z tej broszury dowiesz si´ czym jest 
Unia. To jest wa˝ne dla Ciebie i Twojej 
Rodziny.

Unia Europejska zosta∏a utworzona w 1957 roku. 
Jest to zwiàzek krajów le˝àcych w Europie.
Cz∏onkami UE jest 15 krajów:

● Austria
● Belgia
● Dania
● Finlandia
● Francja
● Niemcy
● Grecja
● Irlandia
● W∏ochy
● Luksemburg
● Holandia
● Portugalia
● Hiszpania
● Szwecja
● Wielka Brytania
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Unia Europejska jest bardzo du˝a, jest jak du˝e
paƒstwo.
Unia Europejska ma swojà flag´.
Jest to 12 ˝ó∏tych gwiazd u∏o˝onych 
w kole, na niebieskim tle.
Mo˝na jà  zobaczyç tam gdzie 
jest Unia, gdzie si´ o niej mówi 
czy pisze.

Podobnie jak  Polska, Unia 
ma swój parlament. Co 5 lat
wszyscy mieszkaƒcy Unii
Europejskiej wybierajà pos∏ów
do Parlamentu Europejskiego.

Unia Europejska ma  te˝ swój rzàd, 
który nazywa si´ Komisja Europejska.
Komisja Europejska rzàdzi UE.

Jest równie˝ Rada Ministrów. W jej sk∏ad wchodzà
ministrowie z ka˝dego paƒstwa, które jest cz∏onkiem UE.
Rada Ministrów czuwa nad tym, aby interesy ka˝dego
paƒstwa cz∏onkowskiego by∏y brane pod uwag´.

Dla Ciebie bardzo wa˝ne sà europejskie organizacje
pozarzàdowe. Dzia∏ajà one tak jak organizacje dla osób
niepe∏nosprawnych w twoim kraju, tylko ˝e obejmujà
ca∏à Europ´. Organizacje europejskie dbajà o to, 
aby twoje potrzeby i ˝yczenia by∏y znane w Unii
Europejskiej.
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Co 5 lat obywatele Europy  wybierajà Parlament
Europejski. Wchodzi do niego  626 pos∏ów ze wszystkich
paƒstw Unii Europejskiej. Wi´ksze paƒstwa majà wi´cej
pos∏ów ni˝ mniejsze paƒstwa.  Na przyk∏ad Wielka
Brytania ma ich 87, a Irlandia tylko 15.

Parlament Europejski urz´duje
zwykle w Brukseli w Belgii, ale
przez 1 tydzieƒ w ka˝dym
miesiàcu spotyka si´ w
Strasburgu we Francji. Wszyscy
pos∏owie i ich asystenci muszà
stale podró˝owaç z Brukseli do
Strasburga.

Pos∏owie do Parlamentu Europejskiego 
wypowiadajà si´ w imieniu obywateli 
Europy.Wkrótce równie˝ b´dà reprezentowaç
Ciebie, kiedy Polska wejdzie do Unii 
Europejskiej. Je˝eli b´dziesz chcia∏ 
skontaktowaç si´ ze swoim przedstawicielem
w Unii Europejskiej, znajdziesz jego dane, to znaczy:
imi´ , nazwisko, adres - na stronie internetowej
Parlamentu Europejskiego. 

Adres tej strony to:

www.europarl.eu.int./home/default_pl.htm

Mo˝esz  potrzebowaç czyjejÊ pomocy, by nauczyç si´
obs∏ugiwaç t´ stron´ internetowà. To nie jest trudne.



Parlament Europejski  ma wiele ró˝nych zadaƒ. Przede
wszystkim  kontroluje rzàd Unii Europejskiej, to znaczy
Komisj´ Europejskà.

Parlament Europejski decyduje na 
co sà wydawane  pieniàdze w Unii
Europejskiej. 

Czasami te˝ ustanawia nowe prawo.

Pos∏owie do Parlamentu Europejskiego muszà si´
orientowaç w wielu sprawach. Na przyk∏ad muszà znaç
sprawy spo∏eczne, rolnictwo, handel, zatrudnienie.
Muszà te˝ wiedzieç jaka jest sytuacja osób 
niepe∏nosprawnych i czy nie sà one dyskry-
minowane. Jednak pos∏owie w Parlamencie
Europejskim nie mogà wiedzieç wszystkiego. 

Dlatego jest wiele organizacji, które zbierajà dla
nich informacje. Europejskie organizacje osób nie-
pe∏nosprawnych informujà pos∏ów o potrzebach 
i ˝yczeniach ludzi niepe∏nosprawnych w ca∏ej
Europie.

W Parlamencie Europejskim dzia∏a
równie˝ Grupa ds. Osób Niepe∏no-
sprawnych. Nale˝à do niej cz∏onkowie
zainteresowani sprawami ludzi niepe∏-
nosprawnych.  Spotykajà si´ co miesiàc
i rozmawiajà o problemach osób
niepe∏nosprawnych. 

Parlament Europejski
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Komisja Europejska „rzàdzi“ Unià Europejskà. 
Ma ona swojego Prezydenta i 19 „ministrów“.  
Tych ministrów nazywa si´ Komisarzami.

Ka˝dy z komisarzy jest
odpowiedzialny za inne sprawy.
Ka˝dà ze spraw zajmuje 
si´ inna Dyrekcja Generalna. 
Dla ludzi niepe∏nosprawnych
najwa˝niejsze sà:

● Edukacja i Kultura
● Zatrudnienie i Sprawy

Spo∏eczne 
● Energia i Transport
● Zdrowie i Ochrona

Konsumentów 
● Informacja Spo∏eczna
● Rozwój
● Poszerzanie 

Je˝eli chcesz wiedzieç wi´cej o  Komisji Europejskiej,
mo˝esz napisaç do:

European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels, Belgium

Jest te˝ wiele  informacji o Komisji Europejskiej 
w internecie pod adresem:

www.europa.eu.int
Mo˝esz potrzebowaç czyjejÊ pomocy, by nauczyç si´
obs∏ugiwaç internet. 
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Komisja Europejska daje propozycje
nowych praw dla wszystkich paƒstw 
Unii Europejskiej. Niektóre z tych praw
nazywane sà „Dyrektywami“. 
Do Dyrektyw muszà stosowaç si´ 
wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie.

Komisja przeznacza pieniàdze na wspó∏prac´ mi´dzy
ró˝nymi  krajami.

Oto informacje o niektórych Dyrekcjach Generalnych
Komisji Europejskiej:

Dyrekcja Generalna
„Zatrudnienie i Sprawy Spo∏eczne“

Zajmuje si´ równie˝ ludêmi niepe∏no-
sprawnymi. Jest dla nich najwa˝niejsza.

Odpowiada za takie  wa˝ne dziedziny jak:
1. Niedyskryminowanie 

Dyskryminacja jest wtedy, gdy ludzie sà traktowani
êle, dlatego, ˝e sà inni. Gdy sà traktowani gorzej,
wówczas sà dyskryminowani.    

2. Walka z wykluczeniem spo∏ecznym
Wielu ludzi w Europie ˝yje poza spo∏eczeƒstwem.
Sà wykluczeni i zepchni´ci na margines. Nie uczà
si´, nie majà pracy i pieni´dzy, czasem nie majà
mieszkania. Sà biedni. Unia Europejska chce
w∏àczenia wszystkich do spo∏eczeƒstwa.
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Dyrekcja Generalna „Edukacja i Kultura“

Pomaga paƒstwom cz∏onkowskim poprawiç edukacj´,
˝eby ka˝dy móg∏ si´ uczyç i ˝eby ta
nauka by∏a dobra. Wspiera wymian´ 
studentów i nauczycieli pomi´dzy
paƒstwami cz∏onkowskimi. Wp∏ywa na
rozwój kultury w Europie.

Dyrekcja Generalna „Poszerzanie“

Poszerza Uni´ o nowe paƒstwa. Aby
zostaç nowym cz∏onkiem UE trzeba
spe∏niç ró˝ne warunki. Na przyk∏ad 
trzeba przestrzegaç, ˝eby dla wszystkich
obywateli by∏y równe prawa. Jest to bardzo
wa˝ne dla ludzi niepe∏nosprawnych.

Dyrekcja Generalna „Zdrowie i Ochrona Konsumentów“

Ludzie niepe∏nosprawni kupujà du˝o rzeczy 
i us∏ug. Sà konsumentami tak jak inni. 
Ta Dyrekcja Generalna chroni prawa 
konsumentów, czyli tych ludzi, którzy kupujà. 
Chodzi o to, aby nie byli oszukiwani.

Dyrekcja Generalna „Informacja Spo∏eczna“

Pilnuje aby informacja spo∏eczna i internet 
by∏y dost´pne dla wszystkich, tak˝e dla
niepe∏nosprawnych. 

SZKO¸A
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W twoim kraju jest du˝o organizacji, które zajmujà si´
osobami niepe∏nosprawnymi. Sà te˝ krajowe organizacje
osób z ró˝nymi typami niepe∏nosprawnoÊci. 
Na przyk∏ad dla osób z  niepe∏nosprawnoÊcià 
intelektualnà i dla ich rodziców. Albo dla osób g∏uchych
czy niewidomych. 

Wiele krajowych organizacji nale˝y do du˝ych 
europejskich organizacji. 
Na przyk∏ad Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z UpoÊledzeniem Umys∏owym nale˝y do Inclusion
Europe. Tam spotyka si´ z takimi samymi organizacja-
mi z innych krajów UE. 
Polski Zwiàzek Niewidomych nale˝y do Europejskiej
Unii Niewidomych.

Wszystkie organizacje osób niepe∏nosprawnych sà
cz∏onkami Europejskiego Forum Niepe∏nosprawnych,
które zajmuje si´ sprawami wszystkich osób
niepe∏nosprawnych.

Europejskie organizacje osób niepe∏nosprawnych
chronià  prawa i interesy osób niepe∏nosprawnych  
w Unii Europejskiej.
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W Europie jest pe∏no skrótów. Skrót, to
kilka liter, które oznaczajà d∏ugie nazwy.
Na przyk∏ad UE oznacza  Uni´ Europejskà 
¸atwiej zrozumieç d∏ugie nazwy, ale sà one
trudniejsze do zapami´tania.
Wiele osób nie rozumie skrótów, warto si´ jednak ich
nauczyç.

A oto lista skrótów, z którymi mo˝esz spotkaç 
si´ najcz´Êciej:

DG EAC - Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury
DG EMPLOI - Dyrekcja Generalna Zatrudnienia 

i Spraw Spo∏ecznych
DG INFSO  - Dyrekcja Generalna Informacja

Spo∏eczna    
DG SANCO - Dyrekcja Generalna Zdrowia i Ochrony

Konsumenta
DG - Dyrekcja Generalna
EC - Komisja Europejska
EDF - Europejskie Forum Niepe∏nosprawnych
ENGO - Europejskie organizacje pozarzàdowe
EP - Parlament Europejski
MEP - Pose∏ Parlamentu Europejskiego
NGO - organizacje pozarzàdowe

O skrótach znajdziesz równie˝ informacje na stronie
internetowej:

www.inclusion-europe.org



Inclusion Europe

Jest to Europejski Zwiàzek Stowarzy-
szeƒ Osób z Niepe∏nosprawnoÊcià
Intelektualnà i ich Rodzin.

Inclusion Europe wypowiada si´ w
imieniu osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà i ich rodzin. 
Cz∏onkami Inclusion Europe sà organi-
zacje self-adwokatów i organizacje
rodziców z 29 krajów w Europie.

Inclusion Europe wspó∏pracuje 
z Komisjà Europejskà i Parlamentem
Europejskim, których informuje o po-
trzebach swoich cz∏onków.

Inclusion Europe dzia∏a w 3 g∏ównych
dziedzinach:
1. Walka z dyskryminacjà
2. Prawa cz∏owieka dla osób z

niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
3. W∏àczanie wszystkich ludzi do

spo∏eczeƒstwa.

Inclusion Europe publikuje sprawozdania,
czasopisma i inne dokumenty.
W wielu krajach organizuje konferencje.
Wspó∏pracuje ze wszystkimi cz∏onkami.

Polska wersja publikacji wykonana zosta∏a
staraniem Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym,
przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej.

Edycja angielska - 2002

Edycja polska - 2003

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Zarzàd G∏ówny

02-639 Warszawa, ul.G∏ogowa 2b
tel: (22) 848 82 60, 646 03 14, 

fax: (22) 848 61 62
e-mail:wyzwanie@free.ngo.pl

www.psouu.org.pl

Inclusion Europe 

Galeries de la Toison d’ Or
29 Chaussee d’Ixelles #393/32, 

B-1050 Brussels 
Tel: (32)-2-502-28-15, 
Fax: (32)-2-502-80-10

secretariat@inclusion-europe.org
www.inclusion-europe.org
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