
Pomaga aby prawa podstawowe stały  
się rzeczywistością dla każdego w  
Unii Europejskiej

Prawa podstawowe zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowią minimum 
gwarantujące poszanowanie ludzkiej godności. Karta Praw Podstawowych jest wiążącym aktem prawnym 
dla instytucji UE oraz wszystkich 27 państw członkowskich podczas wdrażania projektόw legislacyjnych UE. 
Rozdziały – Godność, Wolności, Równość, Solidarność, Prawa obywatelskie, Wymiar sprawiedliwości oraz 
postanowienia ogólne – wyszczegόlniają prawa, wolności oraz zasady powszechnie uznawane przez UE. 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), powołana w 2007 roku, dostarcza pomocy i wiedzy 
naukowej w zakresie praw podstawowych instytucjom UE oraz jej państwom członkowskim.

 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)  
Schwarzenbergplatz 11 
1040 Wiedeń  
Austria

Tel:  +43 (1) 580 30 - 0
Fax: +43 (1) 580 30 - 699

information@fra.europa.eu  
fra.europa.eu  
facebook.com/fundamentalrights  
twitter.com/EURightsAgency  
youtube.com/user/EUAgencyFRA

TK
-3

2-
11

-9
65

-P
L-

D



FRA ...
…gromadzi i analizuje dane i informacje na temat praw podstawowych 
w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich, przez:

 ■ przeprowadzanie badań socjologicznych i analiz prawnych;

 ■ gromadzenie oraz analizę rzetelnych i porównywalnych danych na temat sytuacji w terenie;

 ■ propagowanie innowacyjnych praktyk oraz identyfikowanie istniejących wyzwań;

 ■  publikację badań naukowych w dziedzinie prawa oraz badań społecznych o tematyce praw 
podstawowych;

 ■ publikację rocznego sprawozdania o sytuacji praw podstawowych w UE.

…dostarcza ustawodawcom porady i ekspertyzy w zakresie praw 
podstawowych opartych na materiale dowodowym, przez: 

 ■ formułowanie opinii i wnioskόw opartych na zebranych dowodach;

 ■  przygotowanie na wniosek instytucji UE analiz projektόw legislacyjnych pod kątem praw 
podstawowych;

 ■  opracowywanie metodologii i projektόw szkoleń dla specjalistόw i praktykόw: prawnikόw, nauczycieli, 
dziennikarzy, policjantόw itp.; 

 ■ koordynację wymiany informacji na temat działań uważanych za wzorcowe.

…współpracuje z partnerami, przez:

 ■  dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych instytucjom UE oraz jej 
państwom członkowskim;

 ■ współdziałanie z władzami państwowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach UE;

 ■  kooperację z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności Radą Europy, Organizacją Narodów 
Zjednoczonych oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(OBWE);

 ■  ścisłą współpracę z krajowymi instytucjami zajmującymi się problematyką praw człowieka  
i równouprawnienia;

 ■  tworzenie Platformy Praw Podstawowych – sieci zrzeszającej organizacje pozarządowe oraz instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego.

…zwiększa świadomość opinii publicznej, przez:

 ■ pełnienie roli ośrodka ekspertyz i centrum wiedzy z zakresu praw podstawowych;

 ■  aktywne rozpowszechnianie informacji na temat praw podstawowych poprzez prowadzenie strony 
internetowej, aktywność w serwisach społecznościowych, tworzenie video i broszur informacyjnych, 
organizację spotkań itp.
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