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Szanowni Państwo, 

 
 

 minął drugi rok mojej pracy w PE. Ważny tym 

bardziej, że przypadł na czas Polskiej Prezydencji, ale  

i na czas bardzo trudnej sytuacji finansowej  

oraz gospodarczej wielu krajów członkowskich UE. Niósł ze 

sobą nowe doświadczenia, trudne wyzwania i konkretne 

działania. Nie ulega wątpliwości, że przewodnictwo 

naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej spowodowało  

duże zainteresowanie Polską nie tylko unijnych 

urzędników, ale też przedsiębiorców czy dziennikarzy  

z całego świata. Wiele podjętych inicjatyw, spotkań 

eksperckich, konferencji w Brukseli i w Polsce miało 

zdecydowanie duże znaczenie dla naszego kraju.  

 

 

 

  

 

 

 Także Opolszczyzna miała swoje dni w Parlamencie 

Europejskim. W raporcie, który przygotowałam  

i przekazuję, znajdziecie Państwo wiele informacji  

o wydarzeniach brukselskich, w których wraz z moim 

zespołem miałam swój udział oraz o przedsięwzięciach 

zrealizowanych w  moim okręgu wyborczym. 

 

Zapraszam do lektury, 

 

    

 

 Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
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PARLAMENT EUROPEJSKI 

       W styczniu 2012 roku mija półmetek VII kadencji Parlamentu 

Europejskiego oraz połowa pierwszej kadencji Danuty Jazłowieckiej, 

jako Europosłanki z regionu dolnośląsko-opolskiego. 

 Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim należy do 

klubu PO-PSL (Klub EPL), który jest częścią Europejskiej Partii 

Ludowej (EPP) - największej grupy politycznej w PE. Posłanka jest 

członkiem Prezydium Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim 

pełniąc funkcję koordynatora do spraw gospodarczych i ochrony 

środowiska oraz skarbnika Klubu. 

Eurodeputowana pracuje w dwóch komisjach parlamentarnych 

- jest pełnym członkiem Komisji EMPL (Zatrudnienie i Sprawy 

Społeczne) oraz członkiem zastępcą w Komisji ECON (Sprawy 

Gospodarcze i Monetarne). W Komisji EMPL europosłowie zajmują 

się polityką zatrudnienia oraz wszelkimi aspektami polityki 

społecznej takimi jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne 

i ochrona socjalna. Do kompetencji komisji należą także zagadnienia 

z zakresu polityki szkoleń zawodowych, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, swobodnego przepływu pracowników, dialogu 

społecznego i środków mających na celu ochronę zdrowia 

i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kompetencje 

Komisji ECON dotyczą zarówno polityki gospodarczej i monetarnej 

Unii Europejskiej, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej 

oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego     (w tym 

także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami), jak 

i swobodnego przepływu kapitału i płatności. Komisja ECON ma 

również uprawnienia w zakresie polityki konkurencji, pomocy 

publicznej oraz przepisów podatkowych. 

Posłanka jest także członkiem Delegacji ds. Relacji z Chińską 

Republiką Ludową oraz członkiem zastępcą Delegacji ds. Relacji ze 

Stanami Zjednoczonymi.  

Ostatnie półrocze prac w Parlamencie Europejskim było 

niezwykle intensywne ze względu na sprawowanie przez Polskę 

Prezydencji w Radzie UE.  Oprócz zadań związanych z codziennym 

funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego europarlamentarzyści 

wspierali Polską Prezydencję pomagając w organizacji spotkań, 

nawiązywaniu kontaktów z posłami, prowadzeniu negocjacji  

z Europarlamentem oraz podczas wystąpień na forum komisji 

parlamentarnych. Okres ostatnich sześciu miesięcy w Parlamencie 

Europejskim obfitował także w szereg wydarzeń promujących 

polską kulturę, historię i gospodarkę.  

• Podsumowanie działalności w Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Społecznych EMPL 

Kryzys gospodarczy i finansowy bardzo negatywnie wpłynął na 

kondycję rynków pracy w Europie. Obecnie już ponad 10% 

Europejczyków pozostaje bezrobotnych, a problem ten jest 

szczególnie widoczny wśród grup zagrożonych długotrwałym 

bezrobociem tj. wśród młodzieży, osób starszych  
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i niepełnosprawnych, a także kobiet. Z tego też względu 

w minionym półroczu członkowie komisji Zatrudnienia i Spraw 

Społecznych poświęcili wiele uwagi rozwiązaniom, które mają na 

celu zreformować rynki pracy i poprawić aktywność zawodową  

w Europie.  

• Poprawa aktywności zawodowej źródłem wzrostu w Europie 

Problem rosnącego bezrobocia w Unii Europejskiej pogłębia się 

niosąc za sobą ryzyko powstawania bezrobocia długotrwałego oraz 

strukturalnego. W odpowiedzi na taką sytuację Komisja EMPL 

przyjęła w październiku br. sprawozdanie dotyczące Programu na 

rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Dokument ten zawiera 

propozycje reform unijnego rynku pracy, w tym reform służących 

zwiększeniu elastyczności i bezpieczeństwa miejsc pracy  

(tzw. model flexicurity), podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz 

uproszczeniu procedur związanych z rozpoczynaniem działalności 

gospodarczej, w tym szczególnie dla MŚP. Według europosłów 

działania te powinny pomóc w osiągnięciu do roku 2020 celu, jakim 

jest wzrost do 75% odsetka zatrudnionych wśród osób w wieku 20-

64 lat.  

Kryzys gospodarczy szczególnie mocno doświadczył osoby 

młode, bardzo często z wyższym wykształceniem. Obecnie 

w Europie co piąta młoda osoba pozostaje bezrobotna, w Polsce 

problem ten dotyka 25% osób w wieku do 25 roku życia. 

Strukturalnym problemem jest już fakt, że w bardzo szybkim tempie 

wzrasta odsetek osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem. 

Dlatego też podczas prac nad Programem na rzecz nowych 

umiejętności i zatrudnienia Danuta Jazłowiecka wskazywała między 

innymi na potrzebę wprowadzenia rozwiązań wspierających osoby 

młode, takich jak reformy systemów edukacji czy promowanie 

kierunków studiów i szkoleń, które odpowiadają potrzebom rynków 

pracy. Dodatkowo według Europosłanki młodych ludzi należy 

zachęcać do przedsiębiorczości i stałej poprawy kwalifikacji poprzez 

staże czy wolontariaty, a także obowiązkowe praktyki studenckie.  

Kolejną grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem na 

europejskim rynku pracy są osoby niepełnosprawne. Stopa 

zatrudnienia wśród tej grupy wynosi jedynie 30-40 %, a szanse na 

poprawę sytuacji wydają się nikle biorąc pod uwagę fakt, że aż 37% 

osób niepełnosprawnych w wieku 16-19 lat nie pobiera nauki. 

Dodatkowo zachodzące zmiany demograficzne powodują, iż kwestia 

wykluczenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych stanie się 

niedługo jednym z centralnych wyzwań stojących przed Państwami 

Członkowskimi. W reakcji na tą sytuację Parlament Europejski 

przyjął we wrześniu Rekomendacje ws. mobilności i integracji osób 

niepełnosprawnych. Podczas prac nad rekomendacjami Danuta 

Jazłowiecka podkreślała, iż priorytetem powinny być działania 

pomagające osobom niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy, 

takie jak odpowiednie systemy doradztwa zawodowego oraz 

kształcenia ustawicznego, a także promowanie kierunków studiów, 

które umożliwią tym osobom znalezienie zatrudnienia.  
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• Swobodny dostęp do rynków pracy w Europie 

Swobodny przepływ osób i pracowników w Unii Europejskiej 

jest jedną z kluczowych korzyści płynących z integracji. W okresie 

wychodzenia z kryzysu gospodarczego i finansowego mobilność 

pracowników jest szczególnie ważna, gdyż pomaga szybciej  

i skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowania rynków pracy 

w Państwach Członkowskich. Pomimo faktu, iż swoboda 

przemieszczania się i podejmowania pracy jest od dawna 

podstawową wartością UE, obywatele nadal napotykają na wiele 

barier oraz przeszkód wynikających z uwarunkowań i różnych 

krajowych rozwiązań legislacyjnych. Obecnie jedynie 2 % obywateli 

UE mieszka w Państwie Członkowskim innym niż państwo, którego 

są obywatelami, choć chęć podjęcia pracy w innym kraju UE 

deklaruje ponad 17%. Pokazuje to, iż mamy do czynienia  

z niewykorzystanym potencjałem kapitału ludzkiego. Z tego też 

względu w minionym półroczu Danuta Jazłowiecka pracowała 

szczególnie intensywnie nad rozwiązaniami legislacyjnymi mającymi 

na celu usuwanie istniejących barier, takich jak np. problemy  

z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w krajach UE. Będąc 

sprawozdawcą cieniem z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej 

Posłanka pracowała nad Opinią ws. Zielonej Księgi ws. 

unowocześnienia dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 

Przygotowany dokument zawiera rekomendacje zmian, jakie  

w przyszłości należy wprowadzić do legislacji europejskiej tak, aby 

uznawanie kwalifikacji stało się szybsze, łatwiejsze i bardziej 

przejrzyste. Wśród rekomendacji przyjętych w listopadzie przez 

Parlament Europejki znalazły się postulaty Danuty Jazłowieckiej 

wzywające Komisję Europejską do uproszczenia procedur, 

zredukowania ilości zawodów regulowanych oraz wprowadzenia 

większej automatyczności do systemów uznawania kwalifikacji. 

Takie działania powinny zachęcić obywateli do większej mobilności  

i umożliwić korzystanie z prawa, jakim jest swobodne 

podejmowanie pracy w Unii Europejskiej. 

Pracując na rzecz poprawy swobodnego przepływu 

pracowników w UE Posłanka była także bezpośrednio 

zaangażowana w przygotowanie Rezolucji ws. akcesji Chorwacji 

do Unii Europejskiej. Przygotowując rekomendacje z ramienia grupy 

EPP Europosłanka zwróciła uwagę na fakt, iż w kontekście obecnego 

kryzysu gospodarczego wiele krajów może wprowadzić okresy 

przejściowe dla Chorwatów i w ten sposób ograniczyć mobilność 

pracowników w UE. Według Danuty Jazłowieckiej wszelkie okresy 

przejściowe powinny być oparte na rzetelnych i wiarygodnych 

informacjach, a nie na niczym nieudokumentowanych 

przypuszczeniach. Doświadczenia ostatnich lat pokazują bowiem,  

iż kraje, które otworzyły swoje rynki pracy dla pracowników  

z innych Państw Członkowskich odnotowały wiele korzyści 

gospodarczych. Dzięki działaniom Danuty Jazłowieckiej zapisy 

promujące otwarcie rynków pracy na pracowników z Chorwacji 

znalazły się w dokumencie przyjętym przez Parlament Europejski na 

listopadowej sesji Plenarnej w Strasburgu. 
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  Obecnie Posłanka pracuje nad projektami dwóch aktów 

prawnych mających regulować dostęp obywateli krajów trzecich do 

europejskich rynków pracy. Są to  Projekt dyrektywy ws. 

pracowników sezonowych oraz Projekt dyrektywy ws. transferów 

wewnątrzkorporacyjnych. Kluczowym i najtrudniejszym zadaniem 

jest stworzenie takiego zbioru praw i obowiązków oraz świadczeń 

społecznych, który umożliwiałby równe traktowanie pracowników  

z krajów trzecich z pracownikami europejskimi a zarazem 

uwzględniałby charakter ich pracy np. sezonowość i nie 

dopuszczałby do nadużycia systemów społecznych. Obecnie 

Parlament pracuje nad stanowiskiem w pierwszym czytaniu. 

Negocjacje Parlamentu Europejskiego z Radą rozpoczną się 

najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.  

• Dalsza reforma systemów emerytalnych w UE - zapewnienie 

bezpiecznej przyszłości obywatelom 

W dobie kryzysu gospodarczego oraz w obliczu starzejącego się 

społeczeństwa Państwa Członkowskie UE muszą przeprowadzić 

reformy, które zapewnią im stabilizację finansową i wzrost. Takim 

koniecznym działaniem są reformy systemów emerytalnych w Unii 

Europejskiej. W 2010 roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną 

Księgę na rzecz stabilnych, bezpiecznych i adekwatnych systemów 

emerytalnych w Europie. Podczas prac nad rekomendacjami 

Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka pełniła rolę 

sprawozdawcy cienia z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej. 

Wśród zaleceń przyjętych przez europarlamentarzystów znalazły się 

między innymi propozycje podniesienia wieku emerytalnego, 

stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, 

eliminacji zbyt wczesnego przechodzenia na emeryturę oraz 

dywersyfikacji dochodów emerytalnych poprzez tworzenie 

systemów opartych o filar publiczny, kapitałowy i prywatny. 

Oczekując na publikację Białej Księgi ws. emerytur, Danuta 

Jazłowiecka zorganizowała w listopadzie w Parlamencie 

Europejskim, wraz z The Parliament Magazine oraz firmą Aviva, 

śniadanie robocze poświęcone przyszłości emerytur w Europie. 

Ważnym elementem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie 

jak zainteresować obywateli tematem emerytur oraz jak zachęcić 

ich do inwestowania w przyszłość. Według Danuty Jazłowieckiej 

zmiany takie jak podniesienie wieku emerytalnego czy tworzenie 

dodatkowych prywatnych systemów ubezpieczeń emerytalnych nie 

będą miały racji bytu, jeśli obywatele nie będą świadomi swoich 

praw i możliwości oszczędzania na emeryturę. Instytucje finansowe 

oraz państwo powinny zatem, w przyjazny i przejrzysty sposób, 

przekazywać obywatelom aktualne informacje na temat stanu 

zgromadzonego kapitału oraz szacowanej wysokości emerytury. 

• Plany na przyszłość 

Nadchodzące miesiące zapowiadają się niezwykle intensywnie, 

a to za sprawą projektów aktów prawnych o kluczowym znaczeniu 

dla europejskiego rynku pracy, które Komisja Europejska planuje 

opublikować w najbliższym czasie. Będą to rewizja Dyrektywy 

o czasie pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy o delegowaniu 
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pracowników, a także rewizja Dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych. Dodatkowo komisja EMPL rozpocznie prace nad 

projektem rozporządzenia ws. Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014- 2020. W styczniu Danuta Jazłowiecka rozpocznie także 

prace nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy na temat inwestycji 

w infrastrukturę społeczną będących odpowiedzią na kryzys 

gospodarczy i finansowy.  

• Podsumowanie działalności w komisji ds. Gospodarczych  

i Monetarnych ECON 

Ostatnie pół roku to czas intensywnej pracy także dla członków 

Parlamentarnej Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych.  

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy  

w Europie europosłowie pracowali nad rozwiązaniami mającymi na 

celu zapobieganie podobnym kryzysom w przyszłości, wzmocnienie 

współpracy gospodarczej pomiędzy krajami członkowskimi a także 

poprawę dyscypliny finansowej w UE.  

• Wzmocnienie współpracy gospodarczej w Europie 

odpowiedzią na kryzys  

Przyczyną kryzysu gospodarczego i finansowego w Europie były 

między innymi: brak przestrzegania zasad dyscypliny finansowej 

zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, a także pogłębiające się 

różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych Państw 

Członkowskich. W tym kontekście najważniejszym zadaniem 

stojącym przed członkami komisji ECON było zakończenie prac nad 

Pakietem sześciu aktów legislacyjnych mających na celu poprawę 

zarządzania gospodarczego w Europie oraz reformę i wzmocnienie 

Paktu Stabilności i Wzrostu. Wprowadzenie takich działań było 

konieczne ze względu na intensywne powiązania gospodarcze 

pomiędzy Państwami Członkowskimi, a co za tym idzie ze względu 

na potrzebę ściślejszego nadzoru nad finansami publicznymi  

i decyzjami gospodarczymi podejmowanymi przez poszczególne 

rządy. Dzięki staraniom Polskiej Prezydencji w Radzie UE, która 

umiejętnie prowadziła negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, 

we wrześniu br. udało się osiągnąć porozumienie co do 

ostatecznego kształtu aktów legislacyjnych. Dzięki temu zapisy 

legislacyjne wzmacniające dyscyplinę finansową weszły w życie już 

na początku grudnia 2011 roku.  

Pracując nad "sześciopakiem" Danuta Jazłowiecka wskazywała 

na konieczność wzmocnienia współpracy gospodarczej pomiędzy 

wszystkimi Państwami Członkowskimi, a nie tylko członkami strefy 

euro. Za takim podejściem przemawiają silne powiązania 

gospodarcze pomiędzy wszystkimi członkami UE oraz perspektywa 

rozszerzenia Eurogrupy o nowe kraje. Dodatkowo, pracując nad 

reformą Paktu Stabilności i Wzrostu, Posłanka zaproponowała 

zapisy umożliwiające państwom członkowskim odliczenie kosztów 

reform emerytalnych w momencie obliczania długu i deficytu na 

potrzeby procedury nadmiernego deficytu.  Reformy systemów 

emerytalnych mają bowiem korzystny wpływ na stabilność 

finansów w długim okresie, generują natomiast ogromne koszty  

w pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania. Pakiet aktów 
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legislacyjnych przyjętych przez Radę i Parlament we wrześniu 

zawiera postulaty, o które zabiegała Danuta Jazłowiecka.  

• Przyszłość Unii Gospodarczej i Walutowej 

Okres ostatnich sześciu miesięcy to czas intensywnej debaty na 

temat przyszłości nie tylko strefy euro, ale także całej Unii 

Europejskiej. Na forum komisji ECON europosłowie mieli 

wielokrotnie okazję do wymiany poglądów na ten temat nie tylko 

między sobą, ale także z przedstawicielami Banku Centralnego - 

Jean-Claudem Trichetem oraz nowym Przewodniczącym - Mario 

Draghim, z Przewodniczącym Eurogrupy Jean-Claudem Junckerem, 

Komisarzem ds. gospodarczych i monetarnych Ollim Rehnem, 

a także z Przewodniczącym Rady ECOFIN, Polskim Ministrem 

Finansów - Janem Vincentem Rostowskim. Dodatkowo na forum 

Sesji Plenarnych odbyło się wiele debat priorytetowych 

poświęconych tematyce kryzysu oraz reformom wspólnej waluty,  

a także konkluzjom szczytów Rady Europejskiej. Danuta 

Jazłowiecka, biorąc czynny udział w debatach, niejednokrotnie 

podkreślała, iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest pogłębiona 

integracja gospodarcza pomiędzy wszystkimi Państwami 

Członkowskimi oparta o metodę wspólnotową i zagwarantowana 

przez silne instytucje europejskie takie jak Komisja czy Parlament. 

Wszelkie nowe rozwiązania prowadzące do większej dyscypliny 

finansowej powinny być otwarte na te państwa spoza strefy euro, 

które zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty w przyszłości. 

Kraje, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, wielokrotnie 

pokazały, że czują się odpowiedzialne za całą Wspólnotę podpisując 

między innymi Pakt Euro Plus czy zgadzając się na uczestnictwo  

w umowie międzyrządowej, która ma wprowadzić większą 

dyscyplinę finansową w państwach- sygnatariuszach.  

• Nowe prawo podatkowe 

W ramach komisji ECON Danuta Jazłowiecka pracuje obecnie 

nad dwoma projektami aktów legislacyjnych wprowadzających 

nowe przepisy podatkowe. Są to  Projekt dyrektywy  

ws. opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 

oraz Projekt dyrektywy ws. wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania.   

Pierwszy projekt legislacyjny ma na celu wprowadzenie nowego 

rodzaju opodatkowania produktów opartego o dwa elementy - 

komponent zależny od emisji CO2 oraz komponent zależny od 

efektywności energetycznej danego produktu. Ponieważ polska 

gospodarka nadal w dużej mierze oparta jest na węglu, obliczanie 

podatku w oparciu o emisyjność CO2 mogłoby wpłynąć bardzo 

negatywnie na konkurencyjność naszej gospodarki. Danuta 

Jazlowiecka zabiega o to, aby decyzje o  wprowadzeniu 

opodatkowania w oparciu o emisje CO2 były podejmowane 

na poziomie krajowym, a nie obowiązkowe dla wszystkich Państw 

Członkowskich. 

Kolejny projekt legislacyjny wprowadza wspólny dla Europy 

system obliczania podstawy opodatkowania firm oraz, w przypadku 
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posiadania oddziałów w różnych Państwach Członkowskich, 

możliwość konsolidacji zysków i strat. Niestety wszelkie obliczenia 

wskazują, że o ile wspólny system obliczania podstawy 

opodatkowania miałby pozytywny wpływ na aktywność 

gospodarczą w Europie, o tyle możliwość konsolidacji zysków i strat 

spowodowałaby znaczny spadek wpływów do polskiego budżetu  

i mogłaby obniżyć wzrost gospodarczy. Z tego też powodu Danuta 

Jazlowiecka złożyła poprawki do projektu dyrektywy z propozycją 

wprowadzenia wspólnej podstawy opodatkowania, ale bez 

możliwości konsolidacji.  

Prace nad dwoma projektami legislacyjnymi będą 

kontynuowane podczas najbliższego półrocza. 

Inne inicjatywy 

• Promocja Opolszczyzny - "Opole and friends, czyli Opolskie 

kwitnące w Brukseli" 

W dniach 20-21 września w Parlamencie Europejskim  

w Brukseli Europosłanka Danuta Jazłowiecka wspólnie z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędem Miasta Opola 

oraz opolskimi gminami i powiatami, zorganizowała wyjątkowe 

wydarzenie promujące Opolszczyznę za granicą pn. „Opole and 

friends, czyli Opolskie kwitnące w Brukseli”. Na to nietuzinkowe 

wydarzenie promocyjne, odbywające się pod patronatem Polskiej 

Prezydencji w Radzie UE oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

składało się kilka elementów: wystawa prac Bolesława Polnara  

pn. „Takie inne” – prezentująca portrety opolskich kobiet, 

„Miasteczko Opolskie” na Esplanadzie Solidarności przed 

budynkiem PE oraz spotkanie poświęcone ofercie inwestycyjnej 

regionu „Opolskie – region, w którym warto inwestować”. 

Wydarzeniom towarzyszył bogaty program artystyczny 

przygotowany przez opolskich artystów. Brukselczycy oraz 

pracownicy instytucji europejskich z pewnością długo będą 

pamiętali widowiskowe występy opolskich mażoretek oraz 

towarzyszącej im Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla. Powyższe wydarzenia 

przyciągnęły tłumy zainteresowanych, którzy zachwycali się opolską 

kuchnią, atrakcjami turystycznymi oraz sztuką. Bez wątpienia dużym 

sukcesem był wernisaż wystawy Bolesława Polnara „Takie inne”, 

który uświetnił koncert Anny Panas z zespołem Andrzej Jagodziński 

Trio.  Na wernisażu pojawiło się wielu znakomitych gości ze świata 

polityki, biznesu oraz sztuki; swoją obecnością zaszczyciła nas m.in. 

Pani Agnieszka Holland. Wydarzenie swoją skalą miło zaskoczyło 

wielu europarlamentarzystów i na pewno na długo pozostanie w ich 

pamięci. 

• Wizyty i konferencje 

W ciągu ostatnich 6 miesięcy Danuta Jazłowiecka uczestniczyła 

w szeregu spotkań w kraju jak i zagranicą, reprezentując zarówno 

Parlament Europejski jak i Polskę, a także swój region. 

 W dniach 7-8 grudnia Posłanka udała się do Marsylii, gdzie 

odbył się Kongres Europejskiej Partii Ludowej. Część robocza 
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kongresu poświęcona była przede wszystkim Arabskiej Wiośnie 

Ludów oraz zrównoważonemu zarządzaniu surowcami w Unii 

Europejskiej. Danuta Jazłowiecka uczestniczyła także w debacie na 

temat grudniowego szczytu Rady Europejskiej, w której udział wzięli 

między innymi Premierzy Donald Tusk, Angela Merkel oraz Nicolas 

Sarkozy. W minionych 6 miesiącach Danuta Jazłowiecka wzięła 

także dwukrotne udział w wyjazdowym posiedzeniu kobiet EPP. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w lipcu na Majorce, a kolejne  

w październiku w Maladze. Oba spotkania były poświęcone 

tematyce rynków pracy, koniecznych reform oraz poprawie 

aktywności zawodowej w Europie.  

 Na początku września Danuta Jazłowiecka, jako członek 

Parlamentarnej delegacji ds. stosunków z Chińską Republiką 

Ludową, udała się z roboczą wizytą do Pekinu oraz Hong-Kongu. 

Podczas wizyty europosłowie spotkali się z przedstawicielami 

rządowymi, między innymi z Ministrem Kultury, a także 

z przedstawicielami organizacji młodzieżowych oraz środowisk 

biznesowych. W ramach prezentacji potencjału gospodarczego Chin 

europosłowie odwiedzili fabryki firmy L'Oreal, a także Huawei 

Technologies oraz lokalne przedsiębiorstwo w mieście Guangzhou. 

 Danuta Jazłowiecka wzięła także udział w szeregu 

konferencji, gdzie wystąpiła w roli eksperta-panelisty.  26 września 

Danuta Jazłowiecka wzięła udział w konferencji ministerialnej pn. 

"Innowacyjność a społeczne skutki kryzysu". W konferencji, 

zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, udział 

wzięło wielu ekspertów z dziedziny pracy i polityki społecznej takich 

jak: Minister Radosław Mleczko, Koos Richelle - Dyrektor Generalny 

ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Komisji Europejskiej 

a także ministrowie pracy i polityki społecznej ze Słowacji, Szwecji, 

Słowenii czy Litwy. Pani Poseł wzięła czynny udział w panelu 

poświęconym systemom zabezpieczenia społecznego  

w dobie kryzysu gospodarczego. Pod koniec września Posłanka 

wystąpiła także na konferencji międzyrządowej w Warszawie 

poświeconej terytorialnemu wymiarowi Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Obok Danuty Jazłowieckiej, która wzięła udział  

w panelu poświeconemu EFS oraz reformom rynku pracy,  

na konferencji wystąpili Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju 

Regionalnego, Laszlo Andor - Komisarz Zatrudnienia, Spraw 

Społecznych i Włączenia Społecznego a także Mercedes Bresso - 

Przewodnicząca Komitetu Regionów.  W listopadzie natomiast, 

reprezentując Parlament Europejski, Danuta Jazłowiecka 

uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Izbę 

Handlową w Warszawie, poświeconą ochronie danych osobowych 

w Unii Europejskiej. Danuta Jazłowiecka przedstawiła opinię 

Parlamentu w odniesieniu do  propozycji rewizji obecnie 

obowiązującego prawodawstwa. Na konferencji obecny był także 

Minister Wojciech Wiewiórkowski - Główny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych w Polsce. Także pod koniec listopada Danuta 

Jazłowiecka wystąpiła podczas konferencji w Berlinie, 

zorganizowanej przez Fundację Konrada-Adenauera i poświęconej 

sposobom wyjścia z kryzysu gospodarczego i finansowego. Podczas 
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wystąpienia i debaty Danuta Jazłowiecka zaprezentowała punkt 

widzenia kraju będącego poza strefą euro oraz kraju, który dość 

dobrze radzi sobie w czasach recesji gospodarczej.  

• Wspieranie młodzieży 

Danuta Jazłowiecka od dawna angażuje się także w szereg 

inicjatyw mających na celu wspieranie młodzieży, a w szczególności 

propagowanie wiedzy na temat integracji europejskiej oraz pomoc 

młodym ludziom w wejściu na rynek pracy. Do końca grudnia 2011 

r. posłanka umożliwiła odbycie staży w swoim biurze poselskim 

w Brukseli 20 osobom. Podczas praktyk młodzi ludzie mają szanse 

zapoznać się z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego oraz 

pozostałych instytucji, brać czynny udział w pracach biura oraz 

komisji parlamentarnych, a także zdobyć doświadczenie w pracy 

w środowisku międzynarodowym. Praktyki w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli są świetną szansą na zdobycie pierwszych 

doświadczeń zawodowych. 

 Eurodeputowana angażuje się także w cykliczny konkurs 

organizowany przez Klub PO-PSL w Parlamencie Europejskim pn. 

"EPL rozmawia ze studentami".  Już po raz drugi Danuta Jazłowiecka 

zasiadała w jury konkursu, którego nagrodą główną jest między 

innymi miesięczny płatny staż w sekretariacie Grupy EPL. Tym 

razem uczestnicy konkursu zostali poproszeni  

o przygotowanie eseju pt.: "Na co przeznaczyć unijne pieniądze".  

W konkursie udział wzięło ponad 60 osób, a wybór laureatów 

nastąpi przed końcem roku. 

OKRĘG WYBORCZY DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI 

 

Działania na rzecz młodzieży 

• Alternatywna nazwa dla Polityki Spójności 

 

Na początku lipca br. wyłoniony został zwycięzca konkursu 

"Spójność vs. konkurencyjność, czyli jeśli nie spójność to co?", 

zainicjowanego przez Posłankę do PE Danutę Jazłowiecką. Konkurs 

skierowany był do studentów uczelni z okręgu wyborczego 

dolnośląsko-opolskiego.  Nagrodę główną w postaci miesięcznego 

płatnego stażu w Biurze Poselskim w Brukseli otrzymała 

absolwentka europeistyki na Politechnice Opolskiej, która 

zaproponowała hasło: INNOWACYJNA POLITYKA RÓWNOŚCI. 

Zwycięskie hasło wraz z uzasadnieniem jego wyboru i poprawnym 

tłumaczeniem na język angielski zdecydowanie wyróżniało się 

spośród nadesłanych zgłoszeń i może być w przyszłości zaczątkiem 

rozważań o zmianie dotychczasowej nazwy  Polityki Spójności.  

 

• Laureaci konkursu "Gdybym był europosłem, to..."  

 

13 lipca br. został rozstrzygnięty kolejny konkurs pn. "Gdybym 

był europosłem, to...", zorganizowany przez Posłankę Danutę 

Jazłowiecką we współpracy z Nową Trybuną Opolską dla studentów 

i absolwentów uczelni opolskich i dolnośląskich. Ze względu na 

wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac Eurodeputowana 
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podjęła decyzję o nagrodzeniu sześciu osób płatnym stażem  (w tym 

trzech w brukselskim biurze poselskim i kolejnych trzech w biurze 

poselskim w Opolu). 

 

• Kolejne szanse na staże 

 

 29 lipca br. wyłonieni zostali zwycięzcy II edycji konkursu 

"Mój Staż w PE", którego pomysłodawcą i organizatorem była 

Posłanka Jazłowiecka. Konkurs przygotowany został  z myślą  

o studentach i absolwentach uczelni, którzy stoją przed 

koniecznością  rozpoczęcia drogi zawodowej w tak trudnych 

realiach ekonomicznych. W założeniu zderzenie wiedzy teoretycznej 

z praktyczną w postaci stażu ma dawać określone doświadczenie, 

które absolwent będzie mógł wykorzystać na drodze zawodowej. 

Duże zainteresowanie stażami w biurze Eurodeputowanej 

i określone możliwości ich realizacji spowodowały, że konieczny stał 

się nabór w wyniku konkursów.  Taka praktyka daje równe szanse 

wszystkim zainteresowanym. Laureaci konkursu cenią sobie bardzo 

stworzoną możliwość i podczas stażu starają się maksymalnie 

wykorzystać czas i warunki stworzone przez Eurodeputowaną.  

W przypadku konkursu „Mój staż w PE” taką możliwość otrzymały 

kolejne cztery osoby.   

 

 

 

• Kaski rowerowe dla uczniów PSP nr 3 w Nysie 

 

Szkołą, w której Eurodeputowana zapoczątkowała spotkania 

z młodzieżą w bieżącym roku szkolnym była Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Nysie, biorąca udział w projekcie "Bezpieczna 

jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy". W konkursie 

zostało wyróżnionych 39 dzieci, które – oprócz kart rowerowych –

otrzymały od Danuty Jazłowieckiej kaski rowerowe i upominki. 

Szkoła jako jedna z kilkudziesięciu w Polsce została laureatem 

ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez McDonald’s 

Polska i nagrodzona została „miasteczkiem rowerowym”, które 

będzie służyło doskonaleniu techniki jazdy na rowerze i utrwalaniu 

przepisów ruchu drogowego. 

 Posłanka rozmawiała z uczniami nie tylko o sprawach 

bezpieczeństwa na drodze, ale też odpowiadała na wiele pytań 

dotyczących jej pracy w Parlamencie Europejskim, kariery 

zawodowej czy organizacji życia prywatnego.  

 

• Wizyta Eurodeputowanej w ZSM w Nysie 

 

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Nysie, 9 września br. Eurodeputowana Danuta Jazłowiecka 

spotkała się z uczniami szkoły i gronem pedagogicznym. Celem 

spotkania była debata dotycząca Polskiej Prezydencji. Uczniowie 

przedstawili prezentację multimedialną na temat realizacji 

programu edukacyjnego pod hasłem „Polska Prezydencja w Radzie 
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Unii Europejskiej”. Danuta Jazłowiecka przedstawiła uczniom 

działania Polski w związku z Przewodnictwem w Radzie Unii 

Europejskiej. Mówiła o zagrożeniach dla Polski i Polaków, które 

wynikają z pogarszającej się sytuacji gospodarczej we Włoszech, 

Grecji i Hiszpanii. Posłanka odpowiadała na wiele pytań związanych 

z tematem spotkania oraz  pracą w Parlamencie Europejskim  

i funkcjonowaniem unijnych instytucji. Najbardziej aktywni 

uczniowie zostali nagrodzeni upominkami prosto z Brukseli. 

 

• Spotkanie z uczestnikami konkursów europejskich 

 

W połowie października br. w restauracji Venezia w Opolu 

odbyło się spotkanie z laureatami organizowanych przez jej biuro 

konkursów: „Mój staż w PE” -  I i II edycja, „Gdybym był 

Europosłem, to…” oraz „Spójność vs. Konkurencyjność”.  Wśród 

zgromadzonych znalazły się osoby z województwa opolskiego, 

dolnośląskiego, a nawet z Białegostoku. Podczas spotkania Posłanka 

Jazłowiecka podkreślała potrzebę współpracy z młodzieżą, mówiła 

o szansach rozwoju i możliwościach, które oferuje Unia Europejska. 

Posłanka doceniła ambicję osób, które angażują się w konkursy, 

poprzez co mają szansę na odbycie stażu w biurach 

Eurodeputowanej, zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 

Uczestnicy opowiadali o wrażeniach z pracy w biurze brukselskim 

i opolskim. Zwracali szczególną uwagę na możliwość poszerzenia 

horyzontów, wyrażając tym samym aprobatę wobec tego typu 

przedsięwzięć i zachęcając innych do uczestnictwa we wszelkich 

formach wolontariatów, praktyk i staży. 

 

• Europa w Strzelcach, Strzelce w Europie 

  

Kolejną szkołą, którą 17 października br. odwiedziła 

Eurodeputowana była PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich, gdzie 

Posłanka wzięła udział w zajęciach lekcyjnych pod nazwą "Nasza 

Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej". Ideą zajęć było promowanie 

Strzelec Opolskich jako części Unii Europejskiej. Uczniowie 

przedstawili w języku polskim, angielskim i niemieckim piękno Ziemi 

Strzeleckiej w formie wernisażu prac plastycznych oraz osiągnięcia 

swojej szkoły w eTwininngu. Jest to edukacyjny program Unii 

Europejskiej promujący wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich i polega na łączeniu 

i współpracy z bliźniaczymi szkołami w Europie za pośrednictwem 

mediów elektronicznych. Warto podkreślić, iż uczniowie tej szkoły 

w ramach wyjazdu edukacyjnego odwiedzili w tym roku siedzibę PE 

w Strasbourgu i spotkali się tam z Eurodeputowaną podczas sesji 

Parlamentu Europejskiego.   

 

• Spotkanie z uczniami klas trzecich LO w Głuchołazach 

 

 Danuta Jazłowiecka spotkała się z uczniami klas III Liceum 

Ogólnokształcącego w Głuchołazach. Podczas wizyty 21 

października 2011 r., licealiści przedstawili swoje prezentacje 
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multimedialne pt.: "Prezydencja Polski w UE" oraz "Nasze Liceum  

w UE". Ciekawym doświadczeniem była zainscenizowana 

konferencja z Posłanką, podczas której zaprezentowane zostały  

wyniki ankiety dotyczącej zainteresowania młodych ludzi Unią 

Europejską i Polską Prezydencją w Radzie UE. Spotkanie było także 

okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu wiedzy o Polskiej 

Prezydencji i zaproszenia 5-cio osobowej grupy do Brukseli  

w ramach wyjazdu studyjnego organizowanego przez Biuro 

Poselskie w Opolu. 

 

• Dyplomy dla absolwentów studiów teologicznych z rąk 

Eurodeputowanej 

 

22 października br. Danuta Jazłowiecka była gościem specjalnym 

uroczystości immatrykulacji studentów I roku Wydziału 

Teologicznego. Podczas tego wydarzenia Rektor Uniwersytetu 

Opolskiego prof. Krystyna Czaja przekazała dziekanowi teologii ks. 

prof. Stanisławowi Rabiejowi certyfikat jakości kształcenia 

wystawiony przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Uroczystość akademicka była również okazją do wręczenia 

dyplomów absolwentom zaprzyjaźnionego Wydziału Teologicznego 

z rąk Eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej. 

 

 

 

 

• Danuta Jazłowiecka w swoim Liceum – LO nr 1 w Opolu 

 

 LO nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, którego 

Europosłanka jest absolwentką, wzięło udział w programie "Back to 

School – Powrót do szkoły" zorganizowanym przez Komisję 

Europejską we współpracy z Parlamentem Europejskim, 

Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych. 7 listopada br. Posłanka spotkała się z młodzieżą klas 

o profilu społeczno-prawnym i Klubem Europejskim. Wizyta  

w szkole miała dla Danuty Jazłowieckiej także charakter 

sentymentalny. Opowiedziała o swoich szkolnych czasach, drodze 

do PE oraz obecnych działaniach, których podejmuje się podczas 

pracy w Komisjach i Delegacjach. Na zakończenie wizyty wręczyła 

upominki uczniom wyróżniającym się w nauce oraz laureatom quizu 

sprawdzającego wiedzę o Unii Europejskiej. Wiosną 2012 r. 

3 laureatów quizu oraz 2 najaktywniejszych podczas spotkania 

uczniów pojedzie na zaproszenie Eurodeputowanej do Brukseli  

w ramach wyjazdu studyjnego. 

 

• Spotkanie z uczniami klas społeczno - prawnych III LO  

w Opolu 

 

W pierwszym tygodniu listopada br. Posłanka odwiedziła  

uczniów LO nr III im. Marii Curie-Skłodowskiej w Opolu. 

Eurodeputowana mówiła o zadaniach i roli Unii Europejskiej, pracy 

Parlamentu Europejskiego oraz swoich doświadczeniach i obecnych 
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działaniach, których podejmuje się na co dzień, zarówno w Brukseli, 

Strasbourgu, jak i swoim okręgu wyborczym. Wprowadziła w ten 

sposób uczniów w problematykę tematu spotkania - Unia 

Europejska i jej perspektywy. Młodzież była szczególnie 

zainteresowana szansami młodych ludzi na rynku pracy oraz 

możliwościami odbycia stażu w biurze Europosłanki. Dużo miejsca  

w dyskusji zajął także kryzys w Grecji oraz jego wpływ na sytuację 

gospodarczą w Polsce. Tym razem 3 osoby najbardziej 

zaangażowane w dyskusję o UE zostały zaproszone przez Posłankę 

do Brukseli. 

 

• Dzień Europejski w nowym Studenckim Centrum Kultury 

 

Danuta Jazłowiecka była gościem wydarzenia pn. "Dzień 

Europejski" współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego oraz Uniwersytet Opolski w ramach 

Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w dniu  

8 listopada br. Przedsięwzięcie objął swoim patronatem 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. 

Eurodeputowana, przed swoim wystąpieniem na konferencji, 

zwiedziła miasteczko europejskie ze stoiskami promocyjnymi  16 

wystawców – instytucji oraz beneficjentów programów unijnych. 

Wraz z Marszałkiem WO Józefem Sebestą oraz Rektorem UO 

Krystyną Czają, Danuta Jazłowiecka wzięła udział w debacie w Radio 

Studenckim „Sygnały” dotyczącej realizacji RPO WO 2007-2013  

i Polityki Spójności 2014-2020. 

 

• Z „Euroquizu” do Brukseli, z Brukseli do „Gzowskiego”    

 Posłanka do Parlamentu Europejskiego 9 grudnia br. 

spotkała  się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza 

Gzowskiego w Opolu. Uczniowie tej szkoły są laureatami Euroquizu 

– konkursu wiedzy o Unii Europejskiej adresowanego do młodzieży 

z  regionów partnerskich Opolszczyzny organizowanego przez 

UMWO,  w którym nagrodą był wyjazd do Brukseli i spotkanie  

z Danutą Jazłowiecką w siedzibie Parlamentu Europejskiego. 

Licealiści przedstawili prezentację o szkole i patronie i aktywnie 

uczestniczyli w dyskusji z Europosłanką, która wręczyła uczniom 

wyróżniającym się w nauce oraz innych dyscyplinach upominki,  

a wyróżniającego się w nauce beneficjenta unijnego programu 

Kapitał Ludzki zaprosiła do Brukseli w ramach wyjazdu studyjnego. 

Przy okazji spotkania z uczniami Posłanka zwiedziła 

najnowocześniejszy obecnie w Polsce autobus honorowego 

krwiodawstwa, który odwiedził szkołę „Gzowskiego”. który jako 

pierwszą placówkę w kraju. 

 

• Danuta Jazłowiecka na Wydziale Wychowania Fizycznego 

 i Fizjoterapii PO 

Na początku grudnia br. Danuta Jazłowiecka była gościem 

władz Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki 

Opolskiej w II Kampusie PO w Opolu. Spotkanie było poświęcone 
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przedstawieniu doświadczeń współpracy międzynarodowej 

Wydziału i jej efektów oraz zaprezentowaniu wybranych 

specjalistycznych sal zajęciowych w nowych pomieszczeniach 

Wydziału przy ul. Prószkowskiej. Eurodeputowana otrzymała z rąk 

Dziekana Wydziału Jana Szczegielniaka tytuł Przyjaciela Fizjoterapii 

Politechniki Opolskiej. Zdeklarowała chęć współpracy oraz wsparcie 

dla działań na rzecz rozwijającego się Wydziału Politechniki 

Opolskiej. 

Działania na rzecz mieszkańców 

• Wakacje z językami w opolskim biurze Danuty Jazłowieckiej 

 

W sierpniu br. Eurodeputowana zorganizowała bezpłatny, 

miesięczny kurs języka angielskiego. Dwa razy w tygodniu, w biurze 

poselskim przy ul. Łangowskiego w Opolu odbywały się półtora 

godzinne zajęcia z lektorem. Wakacje z językiem cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem - udział w nich wzięło ponad 60 

kursantów z całego województwa. Chętni do nauki języków 

mieszkańcy Opola i okolic w trzech grupach zajęciowych (o różnych 

stopniach zaawansowania) poszerzali swoją wiedzę na temat 

angielskiej gramatyki i wymowy. Równocześnie trwały kursy języka 

francuskiego i włoskiego w formie elektronicznej. 

Akcja miała na celu zachęcenie do nauki języków obcych, 

podniesienie świadomości nt. ich roli w życiu zawodowym 

i prywatnym. Powodzenie kursów spowodowało, że podjęto decyzję  

o zorganizowaniu podobnych zajęć w czasie wakacji 2012 roku.  

• Opolanie z wizytą w Brukseli 

 

12 października br. kolejna grupa 49-ciu Opolan na zaproszenie 

Eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej odwiedziła Brukselę. 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzali Parlament Europejski  

i uczestniczyli w prelekcji o jego funkcjonowaniu. Grupa spotkała się  

także z Posłanką. Była to okazja do bezpośredniej rozmowy na 

temat pracy jej i zespołu, zadań eurodeputowanych oraz  Polskiej 

Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto uczestnicy mieli 

okazję zwiedzić najbardziej charakterystyczne zabytki stolicy Belgii 

oraz Brugię - miasto zwane Wenecją północy.  

Organizacja wizyt mieszkańców Opola w Brukseli jest 

przedsięwzięciem cyklicznym organizowanym, by przybliżyć jak 

największej grupie różnych środowisk tematykę europejską 

i pokazać realia pracy Parlamentu Europejskiego. 

 

• Patronat honorowy nad Maratonem Rowerowym  

w Kluczborku 

 

W połowie lipca br. odbył się II Szosowy Maraton Rowerowy 

„O Beczułkę Miodu” w Kluczborku. Posłanka do Parlamentu 

Europejskiego Danuta Jazłowiecka objęła imprezę patronatem 

honorowym. Dając tym samym wyraz poparcia dla aktywności 

fizycznej mieszkańców Opolszczyzny. 

Spośród 349 zawodników maratonu wylosowano laureata 

nagrody głównej, którą ufundowała Danuta Jazłowiecka - wyjazdu 
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do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Został  nim 

reprezentant Stowarzyszenia Rowerowego „Cyklista Kluczbork”. 

Zwycięzcy maratonu w kategorii OPEN otrzymali od Danuty 

Jazłowieckiej europejskie upominki. 

 

•   Danuta Jazłowiecka  w firmie Górażdże Cement S.A. 

 

Firma Górażdże Cement S.A. jest obecnie największą 

cementownią w Europie, która stara się prowadzić wysokowydajną 

produkcję zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Eurodeputowana Danuta Jazłowiecka zaproszona została na 

uroczystość poświęconą kolejnej, bardzo ważnej z punktu widzenia 

rozwoju firmy modernizacji pieca,  dzięki któremu Górażdże mogą 

zwiększyć produkcję o 5 mln ton rocznie przy jednoczesnym 

ograniczeniu szkodliwego oddziaływania na środowisko. Na 

uroczystości odznaczeni zostali pracownicy cementowni oraz zespół  

projektowy, którzy otrzymali szczególne gratulacje od Danuty 

Jazłowieckiej. 

 

• Otwarcie Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu 

 

Danuta Jazłowiecka, wzięła udział w uroczystym otwarciu Biura 

Informacyjnego PE oraz Przedstawicielstwa KE we Wrocławiu. 

Gościem honorowym wydarzenia był Przewodniczący 

Europarlamentu Jerzy Buzek. Wśród zaproszonych byli m.in. Viviane 

Reding - Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Krzysztof 

Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości oraz Marek Skorupa - 

Wojewoda Dolnośląski. Docenili oni zaangażowanie Wrocławia 

w inaugurację działalności obu unijnych instytucji i gratulowali 

przedstawicielom władz samorządowych sukcesu. 

 

Działania na rzecz samorządu 

• Promocja Opolszczyzny 

 W dniach 20-21 września br. w Parlamencie Europejskim 

w Brukseli, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zostało zorganizowane 

wyjątkowe wydarzenie promujące Opolszczyznę za granicą pn. 

„Opole and friends czyli Opolskie kwitnące w Brukseli”. (więcej 

informacji na stronie 11 niniejszego raportu). 

• Danuta Jazłowiecka na Open Days w Brukseli  

  11 października br. Europosłanka odwiedziła „miasteczko 

polskie” w Brukseli, którego organizatorem było Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie odbywało się w ramach 

tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open 

Days.  Odwiedzający goście mogli między innymi zobaczyć 16 stoisk 

regionalnych, na których polskie województwa przedstawiły swoje 

dokonania w zakresie realizacji polityki spójności - wśród tych 

stanowisk  swoje miejsce miała też Opolszczyzna. W miasteczku 
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polskim odbyła się również wystawa prezentująca poziom 

wdrażania 16 regionalnych programów operacyjnych. 

• Komisja Europejska w Opolu 

Danuta Jazłowiecka uczestniczyła w spotkaniu rocznym 

przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Instytucji Zarządzającej  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2007-2013, które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim WO  

8 listopada br. Uczestnikom zaprezentowano raport  

z wdrażania Programu Operacyjnego za rok 2010. Eurodeputowana 

uczestniczyła w dyskusji na temat wymiany doświadczeń i dobrych 

praktyk odnośnie wdrażania RPO WO w latach 2011-2013. Z dumą 

usłyszała wyrazy uznania ze strony Komisji Europejskiej dla Urzędu 

za efektywną, solidną i bardzo twórczą pracę przy wdrażaniu 

funduszy europejskich w województwie opolskim. 

 

• Spotkanie z dyrektorami elitarnych liceów z całej Polski 

 

W Opolskim Ratuszu w Sali Karola Musioła 9 grudnia br.  odbyła 

się Konferencja Dyrektorów Towarzystwa Szkół Twórczych  

i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Gościem specjalnym Konferencji 

była Danuta Jazłowiecka. Istotnym elementem Konferencji była 

debata dyrektorów elitarnych liceów z całej Polski, członków 

Zarządu Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego  

i Eurodeputowanej. W ramach tematu spotkania „LongLife Learning 

– problematyka uczenia się przez całe życie w perspektywie 

edukacyjnej i społecznej” Posłanka przybliżyła temat Europejskiego 

Paktu Inwestycji Społecznych, który jest dokumentem obecnie przez 

nią przygotowywanym z własnej inicjatywy, w ramach prac 

w Parlamencie Europejskim. Podstawową tezą Paktu jest 

stwierdzenie, iż obecne wyzwania związane z globalizacją, 

przesuwaniem się światowej gospodarki w kierunku Azji, 

narastającym kryzysem ekonomicznym oraz zmianami społecznymi, 

zmuszają do nowego spojrzenia  na relacje pomiędzy państwem, 

a gospodarką. Do niedawna dominował pogląd,  

iż państwo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować  

w funkcjonowanie gospodarki, a konieczne działania powinny 

opierać się na deregulacji i uelastycznianiu stosunku pracy. Kryzys 

ekonomiczny zweryfikował jednak te tezy i pokazał, iż rola państwa 

powinna być dużo bardziej aktywna, jednakże nie powinna opierać 

się na świadczeniach społecznych, ale na inwestycjach społecznych.  

Podczas spotkania dyrektorzy szkół dzielili się swoimi 

doświadczeniami oraz zwracali uwagę na sfery w szkolnictwie  

i edukacji, którym powinno się poświęcić więcej uwagi.  

Danuta Jazłowiecka zwróciła się z prośbą do dyrektorów, członków 

wspomnianego Towarzystwa i Stowarzyszenia o zgłaszanie swoich 

propozycji do zainicjowanego przez siebie  raportu nt. 

Europejskiego Paktu Inwestycji Społecznych. 
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Współpraca z mediami 

• Posłanka Jazłowiecka w Radiu Opole 

 

1 lipca br. Eurodeputowana Jazłowiecka była gościem audycji 

„W cztery oczy”. W rozmowie z redaktorem Maciejem Nowakiem 

poruszyła temat rozpoczynającej się Polskiej Prezydencji w UE oraz 

mówiła o planowanych w tym czasie wydarzeniach organizowanych 

w naszym regionie oraz w Brukseli. 

 

• Konkurs "Gdybym był europosłem, to..." z Nową Trybuną     

Opolską 

 

Nowa Trybuna Opolska przyjęła od Eurodeputowanej 

propozycje współorganizacji konkursu skierowanego do studentówi 

absolwentów uczelni opolskich i dolnośląskich. Informacja 

o konkursie znalazła się na łamach NTO oraz stronie internetowej 

www.jazlowiecka.pl. Po wyłonieniu sześciu laureatów ich 

wypowiedzi znalazły się  w specjalnym dodatku gazety promującym 

kwalifikacje, kursy i studia oraz na portalu www.strefabiznesu.nto.pl 

 

• Audycje z cyklu „Unia bez tajemnic” w Radiu Plus 

Radio Plus Opole wraz z Europosłanką Danutą Jazłowiecką 

wznowiło kolejny cykl audycji o Unii Europejskiej – „Unia Bez 

Tajemnic”. Wśród tematów poruszanych w audycjach w ostatnim 

półroczu znalazły się m. in.: prezydencja Polski w Radzie UE, kryzys 

w Grecji, strategie ratowania UE z rosnącego zadłużenia państw 

członkowskich, przygotowania do członkowstwa Chorwacji w Unii 

Europejskiej,  młodzież w krajach Unii i jej problemy  

z zatrudnieniem oraz inne bieżące tematy związane z pracami 

Parlamentu Europejskiego. Owocem współpracy tej jest blisko 60 

zrealizowanych audycji  o tematyce unijnej. 

 

• Praca dla młodych w Europie 

 

Pod koniec lipca br. Deputowana do Parlamentu Europejskiego 

Danuta Jazłowiecka była gościem redaktora Michała Żakowskiego 

w magazynie "Polska i Świat" w I Programie  Polskiego Radia. 

Magazyn jest wieczorną, cykliczną audycją publicystyczną 

poświęconą omówieniu najważniejszych tematów dnia, wydarzeń  

z kraju i ze świata. Tematem audycji było zatrudnienie młodych 

ludzi w Europie i ich sytuacja na rynku pracy. 

 

• Konferencja prasowa nt. promocji Opolszczyzny w Brukseli 

 

Na początku września br. w biurze Poselskim Posłanki Danuty 

Jazłowieckiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem zastępcy 

prezydenta miasta Opola - Krzysztofa Początka oraz dyrektora 

Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO - 

Mateusza Figiela. Konferencja poświęcona była promocji 

województwa opolskiego w Brukseli w ramach przedsięwzięcia 

"Opole and friends, czyli Opolskie kwitnące w Brukseli", która 
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odbyła się 20 i 21 września br. w stolicy Unii Europejskiej. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych 

mediów województwa opolskiego. Podczas spotkania organizatorzy 

zaprezentowali plan realizacyjny przedsięwzięcia. 

 

• Danuta Jazłowiecka specjalnym gościem w Radiu Opole  

 Posłanka Danuta Jazłowiecka gościła w audycji "Rynek" w Radiu 

Opole. Tematem spotkania z 26 października br. był kryzys 

w granicach Unii Europejskiej, możliwości jego pokonania, 

rozwiązania dotyczące wsparcia rynku greckiego, szanse na  

umorzenie greckiego długu oraz ewentualne zagrożenia płynące 

z tej decyzji dla całej Wspólnoty. Posłanka oraz inni goście audycji 

komentowali również szanse, które otrzyma Polska po zakończeniu 

sprawowania prezydencji. 

• Briefing prasowy z Panią Cecylią Zdebik 

W opolskim biurze Eurodeputowanej 24 listopada br. 

zorganizowany został briefing prasowy z udziałem Cecylii Zdebik - 

wieloletniej prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów 

Cukierniczych "Odra". Europejska Rada Kobiet Biznesu (Conseil 

Européen Femmes Entreprises et Commerce – CEFEC) przyznała jej 

nagrodę Europejskiej Kobiety Biznesu. Kandydatura Pani Zdebik 

została zgłoszona przez Europosłankę Danutę Jazłowiecką. 

Ceremonia, którą patronatem honorowym objął Prezydent Francji - 

Nicolas Sarkozy, odbyła się 21 listopada w siedzibie Paryskiej Izby 

Handlowej. Tam też nagrodę w imieniu laureatki odebrała Posłanka 

Danuta Jazłowiecka.  

• Danuta Jazłowiecka po raz kolejny w Radio Opole 

9  grudnia br. w Radiu Opole  zrealizowana została przez red. 

Janusza Maćkowiaka kolejna audycja „Rynek” nt. kończącej się 

Prezydencji Polskiej w Radzie UE. Do udziału w audycji została 

zaproszona Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu 

Europejskiego, Ryszard Pazdan – Prezes firmy Atmoterm oraz 

Grzegorz Adamczyk – wiceprzewodniczący opolskiej „Solidarności”. 

Zaproszeni goście dyskutowali o odbiorze Polskiej Prezydencji przez 

państwa członkowskie i  przez mieszkańców Opolszczyzny oraz  

o korzyściach jakie może przynieść Polsce mijająca Prezydencja, 

także z punktu widzenia działań UE na rzecz pracodawców  

i pracowników. 

• Opolscy dziennikarze w Strasburgu 

 Opolskie media miały okazję skorzystać z zaproszenia 

Eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej do udziału w ostatnim 

tegorocznym posiedzeniu PE w Strasburgu podsumowującym 

Polską Prezydencję w Radzie UE w dn. 14-15 grudnia. Posłanka 

zapewniła wszystkie warunki umożliwiające natychmiastowy 

przekaz informacji do ośrodków redakcyjnych. 
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Inne działania 

• Kwiaty od opolskich uczniów w Brukseli 

 

Europosłanka Danuta Jazłowiecka zainicjowała akcję 

własnoręcznego tworzenia papierowych kwiatów adresowaną do 

przedszkoli i szkół podstawowych Opola oraz województwa 

opolskiego jako wkład w promocję Opolszczyzny w Brukseli podczas 

Polskiej Prezydencji. Od maja do czerwca 2011 r. uczniowie z ponad 

80 szkół oraz przedszkoli  dostarczyli do opolskiego biura Posłanki 

ponad 2500 sztuk wspaniałych kwiatów w różnych technikach 

wykonania. Celem akcji było przygotowanie oprawy plastycznej 

wrześniowego wydarzenia "Opole and friends, czyli Opolskie 

kwitnące w Brukseli",  którego głównym organizatorem była Danuta 

Jałowiecka.   

 

• 20-lecie Lewady oraz 50-lecie pracy artystycznej Daniela 

Olbrychskiego 

 

5 listopada br. Danuta Jazłowiecka wzięła udział  

w uroczystościach 20-lecia Ludowego Klubu Sportowego Lewada,  

a także 50-lecia pracy artystycznej Daniela Olbrychskiego, które 

obchodził w Zakrzowie na Opolszczyźnie. Aktorowi nadano także  

tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polska Cerekiew. Przed 

zakrzowskim pałacem Daniel Olbrychski spotkał się  

z Eurodeputowaną, zaproszonymi gośćmi oraz założycielem Lewady 

Andrzejem Sałackim, aby świętować wspólnie podwójny jubileusz. 

 

• Ułańskie święto niepodległości 

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka 

uczestniczyła w listopadowych uroczystościach z okazji kolejnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zaproszenie 

dowódcy Szwadronu Opole w Barwach 9 Pułku Ułanów 

Małopolskich Romualda Moczydłowskiego Eurodeputowana wraz 

ze spadkobiercami tradycji polskiej jazdy, była gościem specjalnym 

na I Opolskim Balu Kawaleryjskim. 

• Konkurs mikołajkowy  

Prezentem Danuty Jazłowieckiej dla mieszkańców Opola 

i Opolszczyzny z okazji Dnia Św. Mikołaja był konkurs ogłoszony na 

stronie internetowej Eurodeputowanej, Facebooku oraz Twiterze.  

Szczęśliwcom, którym udało się w gąszczu informacji na stronie 

internetowej www.jazlowiecka.pl znaleźć Św. Mikołaja, otrzymali 

specjalne upominki ufundowane przez Posłankę. 
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Plan działań na najbliższe półrocze 

W ciągu następnych sześciu miesięcy Posłanka do 

Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka planuje organizację 

wielu przedsięwzięć oraz udział w spotkaniach w swoim okręgu 

wyborczym. Będą to m.in.: 

•  Patronat honorowy nad modelowymi obradami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych Silesian Model United Nations – 
„Opolski ONZ” oraz udział w debacie wraz z zaproszonym przez 
siebie gościem specjalnym;  

• Organizacja i udział w seminarium pn. „Chorwacja 28 krajem 
członkowskim Unii Europejskiej” przygotowanym we 
współpracy z Uniwersytetem Opolskim i  udziałem Wiesława 
Tarki - Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Chorwacji 
zaproszonym do Opola przez  Eurodeputowaną. 

• Spotkania z młodzieżą szkolną i studentami, które mają na celu 
propagowanie wiedzy o UE, o bieżących pracach PE,  
a także o sprawach dotyczących szans na rynku pracy  
i rozwoju kariery zawodowej; 

• Wyjazdy studyjne do siedziby Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli dla laureatów konkursów o tematyce europejskiej 
z Opolszczyzny i Dolnego Śląska; 

• Udział w IX ogólnopolskim programie edukacyjnym 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 
„Moja Szkoła w Unii Europejskiej” przeznaczonym dla uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem jest 
aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii 
Europejskiej; 

• Realizacja trzyetapowego projektu „Pokaż język” 
adresowanego do uczniów opolskich szkół gimnazjalnych  
(I etap), opolskich studentów kierunków lingwistycznych  
(II etap) i wszystkich opolan zainteresowanych nauką 
j.angielskiego (III etap). Celem tych działań jest zwrócenie 
uwagi społeczeństwa europejskiego na dużą różnorodność 
językową w Unii Europejskiej i w związku z tym nieustanną 
potrzebą kształcenia lingwistycznego; 

• Organizacja konkursów związanych z Mistrzostwami EURO 
2012;  

• Kontynuacja spotkań z wyborcami zarówno podczas 
konferencji, debat i spotkań indywidualnych; 

• Kontynuacja organizacji staży dla studentów oraz 
przyjmowania praktykantów i wolontariuszy w biurze w Opolu; 

• Kontynuacja działań na rzecz samorządu poprzez organizację 
wizyt przedstawicieli ministerstw w okręgu wyborczym  
oraz w ramach innych inicjatyw własnych i zewnętrznych; 

• Kontynuacja współpracy z mediami polegająca na 
organizowaniu tematycznych spotkań w formie śniadań/lunchy 
europejskich wybitnych osobowości Opolszczyzny  
z dziennikarzami oraz udziale Eurodeputowanej w mediach 
lokalnych i wojewódzkich (np. w ramach cyklu audycji „Unia bez 
tajemnic” w Radiu Plus i innych). 
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PROFESJONALNE STUDIO TELEWIZYJNE I RADIOWE  
W SIEDZIBIE PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  

W BRUKSELI I STRASBOURGU  
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ! 

 Po wcześniejszym kontakcie z Biurem Poselskim Posłanki do 
PE Danuty Jazłowieckiej w Opolu istnieje możliwość realizacji 
nagrania dla potrzeb telewizji lub radia,  korzystając  
z profesjonalnego studia telewizyjnego i radiowego VOX BOX, które 
znajduje się w głównych holach budynków PE w Brukseli  
i Strasburgu (w trakcie sesji PE). 

Studio VOX BOX nie tylko realizuje nagrania, ale także umożliwia 
bezpośrednie połączenie telewizyjne lub radiowe z Posłanką czyli 
transmisję „na żywo”, a uprzejma i kompetentna obsługa VOX 
BOXU służy fachową pomocą podczas nagrania. 

Warunkiem zrealizowania nagrania jest wcześniejsza rezerwacja 
studia. tel./fax 77 453 10 38    lub    media@jazlowiecka.pl 

 

 

 

www.jazlowiecka.pl 

 

        Z  bieżącymi działaniami Eurodeputowanej Danuty 

Jazłowieckiej można się również zapoznać odwiedzając stronę 

internetową, która zawiera aktualne informacje, zdjęcia oraz 

nagrania audio i video związane z pracą Posłanki w Parlamencie 

Europejskim,  jak i jej okręgu wyborczym. Ponadto Europosłanka 

obecna jest w popularnych serwisach społecznościowych:  

 

� Facebook (www.facebook.com/djazlowiecka) oraz  

� Twitter (www.twitter.com/DJazlowiecka).    
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Biura Poselskie  

Posłanki do Parlamentu Europejskiego 

 Danuty Jazłowieckiej: 

 

Parlament Européen                                                   

Bât. Altiero Spinelli         

                                                      

ASP14E107                                                                  

60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60                                                  

B-1047 Bruxelles/Brussel                                                   

tel. +32(0)2 28 45 196    fax +32(0)2 28 49 196         

danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu 

Biuro Poselskie  

Posłanki  do PE 

Danuty Jazłowieckiej 

 

ul. Łangowskiego 1 

  45-031 Opole 

tel./fax 77 453 10 38 

    biuro.opole@jazlowiecka.pl 

 

Biura filialne: 

 

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE               

Danuty Jazłowieckiej           

                                                

ul. Oławska 2                                                                           

50-123 Wrocław 

tel. 502 304 447 

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE               

Danuty Jazłowieckiej           

                                                

ul. Jana Pawła II 36                                                                           

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

tel. 77 453 10 38  

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE               

Danuty Jazłowieckiej           

 

                                                

w reorganizacji 

tel. 77 453 10 38 
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