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W maju 2019 r. Europejczycy z 28 państw 

członkowskich wzięli udział w największym 

procesie demokratycznym w historii 

naszego kontynentu. Ponad 200 mln 

obywateli UE głosowało, by wybrać 751 

posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Po latach spadku frekwencji wyborczej 

tendencja się odwróciła: w tegorocznych 

wyborach zagłosowała ponad połowa 

wszystkich uprawnionych w UE. Osoby te 

uznały, że wybory te są ważne, a decyzje 

podejmowane przez Parlament Europejski 

mają bezpośredni wpływ na ich życie.

Parlament Europejski jest jedyną instytucją 
Unii Europejskiej wybieraną w wyborach 
bezpośrednich. Jako demokratycznie 
wybrani przedstawiciele dbamy o to, by  
UE była odzwierciedleniem Państwa 
aspiracji i odpowiadała na Państwa 
potrzeby. Dokonujemy tego w drodze 
zmiany i udoskonalenia prawodawstwa 
Unii, które będzie miało wpływ na całe 
nasze życie i będzie stanowić forum 
debaty na temat największych problemów, 
z jakimi boryka się nasz kontynent.

Mam zaszczyt być nowym 
przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, przewodniczyć jego 
posiedzeniom i reprezentować instytucję 
na zewnątrz. Jako przewodniczący nie 
chcę zawieść zaufania, jakim darzą nas 
obywatele europejscy, i chcę sprawić, 
by Parlament był bliżej ludzi. Zbyt często 
instytucje UE czują się zbyt odsunięte 
od osób, które reprezentują. Chcę, 
aby Parlament był ostoją otwartości 
i przejrzystości, dzięki czemu wszyscy 
Europejczycy lepiej zrozumieją, w jaki 
sposób podejmowane są decyzje.

Unia jest jednym z największych 
zakończonych sukcesem przedsięwzięć, 
jeśli chodzi o pokój i pojednanie. Mając 
świeżo w pamięci okrucieństwa drugiej 
wojny światowej, ojcowie założyciele 
Europy uznali, że tylko dzięki współpracy 
i budowaniu wspólnych instytucji możemy 
zapewnić pokój na naszym kontynencie. 
Model ten nie tylko przyczynił się 
do utrzymania przez 70 lat pokoju, 

PRZEDMOWA  
PRZEWODNICZĄCEGO



lecz również do budowy dobrobytu, 
zjednoczenia kontynentu, a także pomógł 
Europie bronić jej interesów i wartości na 
całym świecie.

Nie możemy jednak osiąść na laurach. 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Europa 
stanęła przed szeregiem wyzwań. Stojąc 
przed takimi problemami, jak skutki 
kryzysu gospodarczego, czy zwiększona 
niestabilność w naszym sąsiedztwie, 
Europa ma trudności z wypracowaniem 
trwałych rozwiązań. Musimy odnaleźć 
determinację i energię tych, którzy założyli 
naszą Unię, aby stawić czoła tym nowym 
wyzwaniom.

Jeżeli chcemy odpłacić obywatelom 
europejskim za ich zaufanie, to Parlament 
musi być miejscem, w którym nie tylko 
będziemy debatować, ale i działać na rzecz 
rozwiązania tych problemów. Musimy 
wsłuchać się w to, co mówią miliony 
młodych Europejczyków, którzy wyszli na 
ulice, aby domagać się natychmiastowych 
działań w walce ze zmianą klimatu. Zbyt 
długo rozmawialiśmy o zmianie klimatu, 
ale nie dochodziliśmy do sedna sprawy, 
niedostatecznie poważnie podchodziliśmy 

do ostrzeżeń ekspertów. Będziemy ściśle 
współpracować z nową Komisją Europejską, 
aby zapewnić, że to się zmieni, a Europa 
podejmie działania, zanim będzie za późno.

Musimy również pracować nad 
stworzeniem bardziej sprawiedliwej 
i równej Europy. Jednej Europy, w której 
każdy może iść do przodu, bez względu na 
płeć, rasę, orientację seksualną czy sytuację 
ekonomiczną. Musimy odeprzeć wpływy 
tych, którzy chcą nas podzielić, którzy 
szerzą nienawiść, terror czy ekstremizm. 
Musimy pokazać reszcie świata, że jesteśmy 
silniejsi, gdy jesteśmy zjednoczeni, broniąc 
naszych wspólnych wartości.

Rolą Parlamentu jest zapewnienie, by 
Państwa opinie były reprezentowane 
i wysłuchane. Dołożę wszelkich starań, 
aby tak się stało. Ale Państwa rola jako 
obywateli nie kończy się na wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Liczymy na to, 
że nadal będą Państwo poinformowani, 
zaangażowani i aktywni. Potrzebujemy 
Państwa zaangażowania i energii, aby 
pomóc w stworzeniu silniejszej i bardziej 
sprawiedliwej Europy.

David Sassoli
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
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PARLAMENT EUROPEJSKI 
I TY

Parlament Europejski wnosi 
zasadniczy i często decydujący 
wkład w opracowywanie przepisów 
i strategii mających na celu poprawę 
jakości codziennego życia – twojego 
oraz setek milionów obywateli Unii 
Europejskiej (UE). Zastanów się, jak 
wyglądałaby twoja codzienność bez 
zatwierdzanych przez tę instytucję 
praw i polityk.

Produkty niebezpieczne dla środowiska 
i zdrowia byłyby znacznie mniej 
skutecznie monitorowane, a handel 
nimi zakazywany rzadziej niż obecnie. 
Twoja prywatność w internecie 
nie byłaby tak dobrze chroniona. 
Nie istniałyby żadne udogodnienia 
finansowe i administracyjne dla osób 
chcących studiować lub pracować 
zagranicą ani koordynacja między 
krajami UE, aby skuteczniej walczyć 
z terroryzmem, nie mówiąc już 

o kolejkach na granicach, obowiązku 
posiadania paszportu i zmianie waluty 
przy każdej podróży do innego kraju. 
Kraju, w którym, nawiasem mówiąc, 
nadal musiałbyś płacić za roaming. To 
tylko kilka przykładów...

To, co jest ważne dla Ciebie jako 
obywatela, znajduje się również 
w centrum zainteresowania 
Parlamentu. Ponadto każdy obywatel 
Unii Europejskiej może złożyć petycję, 
jeśli ma wątpliwości, czy stosowane 
jest prawo Unii i czy respektowane są 
jego prawa.

Brak poszanowania podstawowych 
wolności, niespójne planowanie 
przestrzenne, zagrożenia dla zdrowia 
i środowiska to tylko niektóre sprawy 
poruszane w mniej więcej tysiącu petycji 
rozpatrywanych co roku w Komisji 
Petycji Parlamentu Europejskiego.





PARLAMENT 
EUROPEJSKI,  
WYBIERANY 
PRZEZ 
OBYWATELI 
W SŁUŻBIE 
OBYWATELOM



Unia Europejska jest przykładem 
niespotykanej gdzie indziej na świecie 
współpracy między państwami. To 
przestrzeń gospodarcza, w której 
obowiązuje swobodny przepływ 
towarów, pracowników i studentów. 
UE to również wspólnota wartości, 
wyróżniająca się za sprawą zniesienia 
kary śmierci, obrony demokracji, praw 
człowieka i równości płci, a także 
zbiorowej odpowiedzi na zagrożenie 
zmianą klimatu.

Szczególne miejsce w Unii zajmuje 
Parlament, ponieważ jest jedyną 
instytucją europejską, której 
członkowie są wybierani w wyborach 
bezpośrednich. Czyni to go jedną 
z głównych podstaw unijnej 
demokracji. W istocie, posłowie do 
PE – twoi prawowici przedstawiciele 
i obywatele Unii – czuwają nad tym, 
by decyzje, które mają wpływ na 
twoje życie, były podejmowane nie 
przez anonimowych urzędników, lecz 
przez demokratycznie wybranych 
przedstawicieli. To w Parlamencie, 
często podczas niezwykle ożywionych 
debat, spotykają się różne idee i opcje 
polityczne z całej Europy.



Przyjmuje europejskie 
prawodawstwo
Parlament przyjmuje, a w stosownych 
przypadkach zmienia, wnioski dotyczące 
aktów prawnych przygotowanych 
przez Komisję Europejską. Dzieli te 
uprawnienia z Radą Unii Europejskiej. 
Najpierw obie instytucje uważnie 
analizują treść przepisów. Następnie 
prowadzą intensywne negocjacje, aż 
do osiągnięcia porozumienia. Podczas 
każdej pięcioletniej kadencji Parlament 
przyjmuje średnio ponad tysiąc aktów 
prawnych, które mają bezpośredni 
wpływ na codzienne życie obywateli 
europejskich.

Przyjmuje budżet 

Parlament wraz z Radą rozpatruje 
przedstawiany przez Komisję projekt 
budżetu na kolejny rok, czyli łączną 
kwotę i szczegółowy przydział pieniędzy 
na realizację polityki Unii. Proces 
ten polega na często intensywnych 
negocjacjach prowadzących do 
wypracowania wspólnego tekstu 
umożliwiającego głosowanie nad 
rocznym budżetem UE, którego 
głównym celem jest pobudzenie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Jako obywatel możesz otrzymać 
europejskie wsparcie w wielu obszarach. 
Z funduszy UE korzystają miliony 
studentów, tysiące badaczy oraz liczne 
miasta, regiony i stowarzyszenia. Unia 
dba też o godziwe wynagrodzenie dla 
rolników.

JAKIE  
UPRAWNIENIA  
MA PARLAMENT  

EUROPEJSKI?



Zatwierdza umowy 
międzynarodowe
Niektóre problemy wykraczają poza 
ramy europejskie, na przykład globalne 
ocieplenie, dostawy energii w Europie 
czy europejskie interesy handlowe. 
Parlament przygotowuje wytyczne 
dotyczące negocjowania umów 
międzynarodowych. Porozumienia te 
objęte są procedurą zgody, a zatem 
nie mogą być one zawierane bez 
zatwierdzenia przez Parlament. Ta 
sama procedura ma zastosowanie 
w przypadku ewentualnego rozszerzania 
Unii o nowe państwa członkowskie.

Sprawuje nadzór nad 
władzą wykonawczą
Parlament sprawuje demokratyczny 
nadzór nad wszystkimi instytucjami 
unijnymi, w szczególności nad 
jej organem wykonawczym, czyli 
Komisją Europejską. Kontrola ta ma 
na celu zapewnienie właściwego 
stosowania prawa UE oraz racjonalnego 
wydatkowania środków. Innym 
zasadniczym uprawnieniem Parlamentu 
jest wybór przewodniczącego Komisji; 
Parlament przesłuchuje też wszystkich 
kandydatów na komisarzy i może zgłosić 
wotum nieufności wobec Komisji. 
W takim przypadku kolegium komisarzy 
składa dymisję.

Parlament Europejski jest organem decyzyjnym, który 
głosując wpływa na codzienne życie 447 mln obywateli Unii 
Europejskiej.
Posiada on cztery główne obszary kompetencji.





W JAKI SPOSÓB 
PARLAMENT 
WSPÓŁPRACUJE  
Z INNYMI 
INSTYTUCJAMI 
EUROPEJSKIMI?

Procedurę otwiera Komisja Europejska, 
składając wniosek dotyczący aktu 
prawnego. Następnie Parlament, 
reprezentujący obywateli, i Rada 
Unii Europejskiej, reprezentująca 
państwa członkowskie, współpracują, 
wnosząc po kolei do wniosku szereg 
poprawek, a następnie przyjmują go 
lub odrzucają. W większości dziedzin 
Parlament i Rada dzielą zatem 
uprawnienia do tworzenia europejskich 
aktów prawnych (dyrektyw lub 
rozporządzeń).

Komisja Europejska
Inicjator

Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej

Współustawodawcy







SKŁAD  
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO
13 lutego 2020 r.

W sali obrad posłowie nie są pogrupowani według 
narodowości, lecz według przynależności politycznej, co 
oznacza, że zasiadają w różnych grupach reprezentujących 
główne nurty polityki. Liczba posłów reprezentujących 
dane państwo członkowskie jest proporcjonalna do 
liczby ludności w tym państwie, przy czym zapewniona 
jest wystarczająca reprezentacja mniejszych państw 
członkowskich, takich jak Luksemburg czy Malta.

Po wystąpieniu z Unii Europejskiej 
Zjednoczonego Królestwa 
31 stycznia 2020 r., miejsca 
przeznaczone dla brytyjskich 
posłów zostały zwolnione. Zmieniła 
się wtedy liczba (z 751 na 705) 
i rozdział miejsc w Parlamencie 
Europejskim.

705  
posłów do Parlamentu Europejskiego

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / N
ordycka Zielona Lewica

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i D
emokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Zielonych / W
olne Przymierze Europejskie

Grupa Renew Europe 

Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej (C

hrześcijańscy Demokraci)

Europejscy Konserwatyści i R
eformatorzy

Grupa Identity
 and Democracy 

Niezrzeszeni

GUE/
NGL

S&D Zieloni/
WSE

Renew 
Europe

EPL EKR ID NI



ROZDZIAŁ MIEJSC  
WEDŁUG GRUP POLITYCZNYCH  

I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
13 lutego 2020 r.

GUE/
NGL S&D

Zieloni/
WSE

Renew 
Europe EPL EKR ID NI Łącznie

 1  3 3 4 4 3 3   21
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 1 3 2 6 1  1   14
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 6 2    8 1  4  21
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   11  8 14     33

   2  2 4      8
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 1 2 3 3 3  2   14

 1 5 3 3 6 3     21

 39 147 67 98 187 61 76 29  705
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JAK FUNKCJONUJE  
PARLAMENT EUROPEJSKI?

Praca Parlamentu Europejskiego 
doskonale oddaje dewizę Unii: 
„Zjednoczona w różnorodności”. 
Rzeczywiście, w jednym miejscu 
spotyka się tu wiele osób 
reprezentujących różne przekonania 
polityczne, kultury i języki. Wszystkie 

24 języki urzędowe są tak samo ważne: 
każdy dokument parlamentarny jest 
publikowany we wszystkich językach 
urzędowych UE, a każdy poseł do 
Parlamentu Europejskiego ma prawo 
wypowiadać się w wybranym przez 
siebie języku urzędowym.

Przyjrzyjmy się teraz, jak pracuje Parlament
Po pierwsze, Komisja Europejska, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
innych instytucji UE, przedkłada projekt 
aktu prawnego. Ponieważ nie wszyscy 

posłowie są ekspertami we wszystkich 
dziedzinach, wniosek jest analizowany 
przez jedną z komisji parlamentarnych, 
w której skład wchodzą posłowie 



specjalizujący się w określonych 
dziedzinach: ochrona konsumentów, 
handel międzynarodowy, wolności 
obywatelskie, środowisko itp. Następnie 
członkowie każdej grupy politycznej 
starają się dostosować wniosek 
do swoich priorytetów, składając 
poprawki zmieniające tekst Komisji. 
Po pierwszym głosowaniu w komisji 
parlamentarnej Parlament zbiera się 
na sesji plenarnej w sali posiedzeń 
plenarnych, gdzie poszczególne 
grupy polityczne debatują publicznie 
nad sprawozdaniem danej komisji. 
Po zakończeniu debaty plenarnej 
spotykają się grupy polityczne, 
a ich przewodniczący starają się 
połączyć różne krajowe interesy 
w celu wypracowania wspólnego 
stanowiska w sprawie złożonych 
poprawek. Czasami grupy dążą 
do zawarcia koalicji, aby uzyskać 
większość w głosowaniu nad setkami 
poprawek zgłoszonych do głosowania 
końcowego. Podczas tego głosowania 
koordynator każdej z grup pokazuje 
gestem (kciuk w górę lub w dół) 
wszystkim pozostałym członkom 
swojej grupy, jak mają głosować. 
Przypomina im w ten sposób wspólne 
stanowisko grupy w danej sprawie.

Posłowie do PE mają więc wiele zadań 
do wykonania: najpierw wstępna 
analiza techniczna tekstu, następnie 
debata i wymiana poglądów, 
negocjacje i dążenie do osiągnięcia 
kompromisu, a na koniec głosowanie.

Prace komisji parlamentarnych 
odbywają się w Brukseli. Parlament 
zbiera się na sesji plenarnej 12 razy 
w roku w Strasburgu. Dodatkowo 
odbywa się również sześć 
dwudniowych sesji w Brukseli.

PARLAMENT EUROPEJSKI 
PRZYJMUJE AMBITNE 
PRZEPISY DOTYCZĄCE 
WYCOFANIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH 
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

24 października 2018 r. posłowie do Parlamentu 
zdecydowanie poparli zakaz stosowania niektórych 
artykułów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych, takich jak talerze, sztućce, patyczki do 
uszu, mieszadełka, słomki lub patyczki do balonów, 
które stanowią ponad 70 % odpadów znajdowanych 
w morzach i oceanach. Do listy produktów 
zakazanych w UE, począwszy od 2021 r., posłowie 
dodali produkty zawierające oksodegradowalne 
tworzywa sztuczne, takie jak worki i opakowania, 
a także opakowania żywności z fast-foodów 
wykonane z polistyrenu ekspandowanego.



OBROŃCA  
WOLNOŚCI 
I DEMOKRACJI

Ochrona praw człowieka jest 
jednym z priorytetów Parlamentu 
Europejskiego. Jest on zagorzałym 
obrońcą demokracji, wolności słowa, 
wolnych wyborów i rządów prawa nie 
tylko w samej Europie, ale i na całym 
świecie.

Parlament walczy z przypadkami 
łamania tych praw, w szczególności 
dzięki inicjatywom ustawodawczym 
służącym uwzględnieniu praw 
człowieka w umowach handlowych, 
misjom obserwacji wyborów, a także 
debatom na temat praw człowieka, 
które co miesiąc odbywają się 
w Strasburgu.

Parlament Europejski wspiera również 
prawa człowieka, przyznając co roku 
ustanowioną w 1988 r. Nagrodę 
im. Sacharowa za wolność myśli. 
Od ponad trzydziestu lat nagrodę 
tę otrzymują osoby, które wniosły 
szczególny wkład w walkę w obronie 
praw człowieka. Służy ona też 
nagłośnieniu przypadków łamania 
tych praw oraz wsparciu laureatów 
i spraw, o które walczą.
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ZNIESIENIE OPŁAT 
ROAMINGOWYCH  
I OBNIŻENIE CEN POŁĄCZEŃ 
MIĘDZYNARODOWYCH

Od 15 czerwca 2017 r., podróżując po Unii Europejskiej, 
możemy telefonować, wysyłać wiadomości tekstowe 
i korzystać z internetu za pośrednictwem urządzenia 
mobilnego po tej samej cenie co w kraju. Parlament 
podkreślał, że przepisy nie powinny znosić opłat 
roamingowych tylko przez określony i ograniczony czas 
pobytu za granicą, lecz opierać się na zasadzie rozsądku. 
Oznacza to, że o ile korzystamy z telefonu za granicą mniej 
niż we własnym kraju, roaming w Unii po cenach usług 
krajowych przysługuje nam bez ograniczeń.

Ponadto pod koniec 2018 r. Parlament zatwierdził tekst, 
który ogranicza od 15 maja 2019 r. koszt połączeń 
telefonicznych z innymi krajami europejskimi do 
19 eurocentów za minutę.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
ZAPRASZAMY DO NAS!

Zastanawiasz się, jak powstają akty 
ustawodawcze Unii Europejskiej? 
Chciałbyś wiedzieć, jak i gdzie 
wybrani przez ciebie posłowie 
podejmują decyzje, które mają 
wpływ na Twoje codzienne życie?

Parlament Europejski organizuje 
różnego rodzaju interaktywne wizyty 
w Brukseli i Strasburgu, dzięki którym 
odwiedzający mogą lepiej zrozumieć 
funkcjonowanie instytucji, jej historię 
i ogólny kontekst europejski. Wszelkie 
niezbędne informacje na temat 
tych wizyt znajdują się na stronie 
internetowej Parlamentu Europejskiego 
(www.europarl.europa.eu/visiting/pl/).

Architectes: Architecture Studio

http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl/


Jak Europa kształtuje nasze codzienne 
życie? Jaki ma wpływ na nasze życie 
prywatne i zawodowe, opiekę zdrowotną, 
sposób spędzania wolnego czasu, podróże, 
wybory, jakich dokonujemy w sklepach 
jako konsumenci, i nasze prawa socjalne? 
Jakie są przejawy obecności Europy 
w naszych wsiach, miastach i regionach? 
Strona internetowa https://what-europe-
does-for-me.eu/pl zawiera szereg krótkich 
tekstów opisujących osiągnięcia i działania 
Unii Europejskiej w Twoim regionie, mieście 
czy wsi oraz w dziedzinach, które mogą Cię 
szczególnie zainteresować.

CO  
EUROPA ROBI 
DLA MNIE

https://what-europe-does-for-me.eu/pl
https://what-europe-does-for-me.eu/pl


Więcej informacji na temat wszystkich biur 
kontaktowych: 
http://europarl.europa.eu/eplos

Skontaktuj się z Parlamentem Europejskim 
za pośrednictwem biura kontaktowego 
w Twoim kraju. Bądź na bieżąco, weź udział 
w organizowanych przez biuro wydarzeniach 
i zapisz się do jego sieci.

POLSKA – WARSZAWA
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa, POLSKA
tel. +48 225952470
epwarszawa@europarl.europa.eu 
europarl.europa.eu/poland

POLSKA – WROCŁAW
ul. Widok 10
50-052 Wrocław, POLSKA 
tel. +48 713376363
epwroclaw@europarl.europa.eu 

http://europarl.europa.eu/eplos
mailto:epwarszawa@europarl.europa.eu
https://europarl.europa.eu/poland
mailto:epwroclaw@europarl.europa.eu 


PARLAMENT  
BLISKO CIEBIE

CITIZENS’ APP  
EUROPA  

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Masz pytania? Skontaktuj się!

DZIAŁ OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles, BELGIA
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/pl/

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
Możesz tu na żywo śledzić debaty 
plenarne, znaleźć dane kontaktowe 
posłów z poszczególnych krajów, a także 
wiele informacji, od najświeższych 
dotyczących bieżących wydarzeń, po analizy 
i sprawozdania na określone tematy:  
http://europarl.europa.eu/portal/pl

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI NA 
FACEBOOKU I WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE
facebook.com/europeanparliament

NASZE KONTO NA TWITTERZE
https://twitter.com/europarl_pl

OBSERWUJ PRACĘ WSZYSTKICH POSŁÓW 
DO PE I PARTII POLITYCZNYCH W CZASIE 
RZECZYWISTYM
epnewshub.eu

Już teraz możesz przetestować najnowszą aplikację dostępną 
w App Store i Google Play Store. Dzięki niej dowiesz się, co Unia 
Europejska robi dla Ciebie w wybranych dziedzinach i regionach, 
a także otrzymasz powiadomienia o postępach w inicjatywach, które 
najbardziej leżą Ci na sercu. Za pomocą tej aplikacji uzyskasz dostęp 
do informacji o zbliżających się wydarzeniach w 24 językach Unii 
oraz do treści multimedialnych.

mailto:visit%40europarl.europa.eu?subject=
http://europarl.europa.eu/visiting/pl/
http://europarl.europa.eu/portal/pl
http://facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/europarl_pl
http://epnewshub.eu


Jak skontaktować się z Unią Europejską
Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres 
najbliższego centrum można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii 
Europejskiej. Można się z nim skontaktować:

— dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą 
naliczać opłaty za te połączenia),

— dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,

— drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Wyszukiwanie informacji o Unii Europejskiej
Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje Unii Europejskiej
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: 
https://publications.europa.eu/pl/publications. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych 
publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum 
informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo Unii Europejskiej i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne 
we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów 
danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać 
bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://publications.europa.eu/pl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pl




europarl.eu

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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