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O Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno-Społecznym

EKES zabiega o to, by polityka i prawo europejskie 

były bardziej demokratyczne, skuteczniejsze i le-

piej przystosowane do realiów życia obywateli. 

Jest stale w kontakcie z mieszkańcami poszcze-

gólnych państw członkowskich i przekazuje ich 

opinie instytucjom europejskim. 

EKES składa się z 350 członków pochodzących 

z wszystkich 28 państw członkowskich. Nie są 

oni ani politykami, ani urzędnikami – są zwy-

kłymi obywatelami, mają swoją pracę i chcą 

uczestniczyć w procesie rozwijania Europy. Re-

prezentują oni zorganizowane społeczeństwo 

obywatelskie.

Co to jest zorganizowane społeczeń-stwo obywatelskie?
Termin ten oznacza wszelkie organizacje i grupy osób, które – na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim – dążą do realizacji określonego celu. Pełnią one rolę łącznika mię-dzy obywatelami a politykami. Umożliwiają wyjście z inicjatywą w miejscu pracy lub spo-łeczności, aby obywatele mogli przeforsować zmiany, na których im zależy.

Ludzie często zrzeszają się w ten sposób, bo uważają, że to szybsze i bardziej bezpośrednie rozwiązanie niż głosowanie na partie politycz-ne. Wybory stanowią fundament demokracji przedstawicielskiej, natomiast bezpośrednie działanie określa się jako demokrację uczest-niczącą. 
W Unii Europejskiej to EKES reprezentuje intere-sy wszystkich organizacji społeczeństwa oby-watelskiego w Europie.

Trzy główne zadania EKES-u:    

• doradzanie Parlamentowi Europejskiemu, Ra-

dzie i Komisji Europejskiej w sprawie nowych polityk 

i przepisów poprzez sporządzenie specjalistycznych 

opinii,

• poprawa komunikacji między politykami a obywa-

telami na szczeblu lokalnym,

• wspieranie organizacji społeczeństwa obywatel-

skiego w Europie i na świecie. 
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Unia Europejska – jak to działa? Czy możesz wpływać na decyzje? Czy 
wiesz, jak podejmuje się decyzje, które cię dotyczą?     

A gdyby tak niektóre ze skomplikowanych procedur UE były zabawną, choć ambitną 
grą, którą można ściągnąć na smartfona, tablet lub laptopa?        

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przygotował właśnie coś takiego: 
nową grę, dzięki której możesz wejść w skórę członka Komitetu w Brukseli. Będziesz 
forsować swoją politykę, wpływać na innych kolegów, odpowiadać na pytania, a przy 
okazji lepiej poznasz Unię i miejsce EKES-u w strukturze wspólnotowej. 

Krok 1

Wybierz swój język i płeć, a następnie zdecyduj, do której
z trzech Grup Komitetu chcesz się przyłączyć:

do Grupy Pracodawców (kolor niebieski), reprezentującej 
firmy, pracodawców i przedsiębiorców,

do Grupy Pracowników (kolor czerwony), reprezentującej 
około 80 związków zawodowych i organizacji pracowników,

do Grupy Innych Podmiotów (kolor pomarańczowy), 
reprezentującej szeroki wachlarz różnych grup i 
organizacji pozarządowych, od konsumentów i organizacji 
młodzieżowych po ekologów i stowarzyszenia kulturalne.

Krok 2

Wybierz dziedzinę, w której chcesz działać. Możliwe są trzy 
główne tematy:   

1. zatrudnienie 
2. prawa socjalne i prawa konsumenta 
3. środowisko naturalne 

Każda Grupa może przedstawić jedną opinię na każdy z tych 
tematów. 

Podczas gry dążysz do tego, by co najmniej 75% 
członków Komitetu poparło przygotowaną przez 
ciebie opinię. Dzięki temu zostanie ona przyjęta 
jako polityka EKES-u i wykorzystana do wywarcia 
wpływu na inne instytucje.

Zagraj i przekonaj się, jak to jest być 
członkiem EKES-u!  

Krok 3

Wchodzisz do sali obrad Komitetu i widzisz miejsca członków
w rzędach. Klikając na poszczególne siedzenia, możesz trafić na:

• członka    
– jeśli należy do twojej Grupy, automatycznie uzyskujesz jego 

poparcie
– jeśli należy do innej Grupy, musisz odpowiedzieć na zadane 

pytanie

• liczbę, która wskazuje, ilu członków zajmuje miejsca w pobliżu 

• gwiazdkę – świetnie, zyskujesz jeden punkt wpływu! 

• tort – ups, tracisz jeden punkt wpływu...
 
Krok 4

Jeśli trafisz na członka innej Grupy i prawidłowo odpowiesz na jego 
pytanie, zdobywasz jego poparcie.    

Jeśli zgromadzisz punkty wpływu, możesz je wykorzystać do pod-
powiedzi przy trudnych pytaniach. Jeśli nie znasz prawidłowej 
odpowiedzi, możesz „kupić” podpowiedź za jeden punkt wpływu.  

Na skali postępu widzisz, jak szybko zmierzasz do celu. Coraz szerszy 
pasek zielony (po lewej stronie) oznacza, że coraz więcej członków 
popiera twoją opinię i że wkrótce osiągniesz docelowy poziom 75% 
poparcia.

Gra ma pięć różnych poziomów. Każdy kolejny poziom to więcej miejsc 
oraz więcej członków, a także dodatkowe gwiazdki i torty! Przesuwając 
kursor w górę i w dół, zobaczysz wszystkie siedzenia.

Pomiędzy poszczególnymi poziomami będą pojawiać 
się ciekawe informacje na temat wybranej przez Ciebie 
opinii i dziedziny.

Klikając na poszczególne przyciski, możesz wybrać 
więcej opinii:

Tu znajdziesz zasady gry                                                  Tu możesz udostępnić grę znajomym

                                  Tu możesz włączyć i wyłączyć dźwięk

Powodzenia!
Mamy nadzieję, że gra R EU Ready? spodoba ci się. Zobaczysz, jak działa UE, i przekonasz 
się, że i ty jako członek społeczeństwa obywatelskiego możesz pomóc w kształtowaniu jej 
polityki.

Dalsze informacje 
znajdziesz na:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


