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Szanowni Państwo, 

  

to już przedostatni Raport, który mam przyjemność przekazać Państwu.  VII kadencja Parlamentu 

Europejskiego dobiega końca. Dla mnie ostatnie półrocze 2013 r. było niekończącym się czasem 

negocjacji, pracy w komisjach, debat do późnych godzin wieczornych, konferencji, a także spotkań 

moim okręgu wyborczym. Te ostatnie były dla mnie bardzo istotne, nie tylko dlatego, że  miałam 

możliwość podładowania w rodzinnych stronach swoich akumulatorów, ale przede wszystkim 

dlatego, że mogłam odbyć tak wiele bezpośrednich rozmów z moimi wyborcami i tym samym 

poruszyć z Państwem wiele interesujących  ich tematów.  Tak też będzie w nadchodzącym półroczu 

2014 r. Wszystko po to by jak najlepiej wywiązać się z podjętych zobowiązań  

i by udało się zakończyć jeszcze w tej kadencji wszystkie rozpoczęte prace. O mojej aktywności  

w ostatnim czasie znajdziecie Państwo skondensowaną informację na kolejnych stronach Raportu. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
 

Słowo wstępne 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Minione półrocze to ważne decyzje dotyczące przyszłości dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania 

pracowników. Po długiej i trudnej dyskusji Państwa Członkowskie przyjęły w grudniu porozumienie, które 

pozwoliło na rozpoczęcie trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją 

Europejską.  

 

Od czerwca 2013 roku, kiedy to Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych w PE przyjęła raport ws. dyrektywy 

wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników, Parlament Europejski czekał na stanowisko Rady UE w tej 

kwestii. Ostatecznie w grudniu Państwa Członkowskie na posiedzeniu Rady doszły do porozumienia w odniesieniu 

do dwóch kluczowych kwestii dotyczących środków kontrolnych (czyli sposobu i zakresu kontroli zagranicznych firm 

delegujących pracowników) oraz mechanizmu odpowiedzialności solidarnej (system polega na objęciu wykonawcy 

odpowiedzialnością za zapłatę należności pracownikom swojego podwykonawcy jeśli okaże się on nieuczciwy). 

Według Rady każdy kraj powinien mieć swobodę w doborze instrumentów kontrolnych stosowanych wobec 

zagranicznych usługodawców, ale pod warunkiem, że będą one służyły sprawdzeniu przestrzegania zasad 

związanych z delegowaniem oraz, że będą uzasadnione i proporcjonalne. Dodatkowo Państwa Członkowskie 

byłyby zobowiązane do poinformowania Komisji Europejskiej o stosowanych środkach kontrolnych, by ta mogła jak 

najszybciej sprawdzić ich legalność. Ma to zapobiec protekcjonistycznym praktykom stosowanych przez niektóre 

rządy europejskie. Kraje UE zgodziły się także, aby wprowadzić obowiązkowy system odpowiedzialności solidarnej 

w sektorze budownictwa oraz dać państwom możliwość zastosowania alternatywnych rozwiązań tj. sankcji. 

Parlament ma odmienne stanowisko w obu kwestiach – nalega na całkowita dowolność w kontrolach oraz na 

wszechobecna odpowiedzialność solidarną we wszystkich sektorach i za wszystkich podwykonawców.  

W grudniu Parlament Europejski oraz Rada zdecydowały o rozpoczęciu trójstronnych negocjacji, które zgodnie z 

planem powinny zakończyć się pod koniec lutego 2014 r. Głosowanie w Parlamencie Europejskim na Sesji 

Plenarnej planowane jest na kwiecień 2014 roku. Przed Danutą Jazłowiecką trudne zadanie pogodzenia różnych 

stanowisk prezentowanych przez Parlament Europejski oraz Radę UE. Priorytetem dla Europosłanki jest osiągniecie 

optymalnego porozumienia satysfakcjonującego zarówno pracowników jak i pracodawców działających na unijnym 

rynku pracy.  

 

Działania w Parlamencie Europejskim 
 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Dzięki pisemnej interwencji Danuty Jazłowieckiej Komisja Europejska sprawdza czy duński system 

rejestracji zagranicznych usługodawców RUT jest zgodny z prawem UE i czy nie narusza swobody 

świadczenia usług. Komisja Europejska na wniosek Europosłanki zbadała także kwestię wprowadzenia 

przez Danię wobec firm zagranicznych podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej.   

 

W odpowiedzi na niepokojące sygnały napływające z Danii Danuta Jazłowiecka złożyła w lipcu dwa pisemne 

zapytania do Komisji Europejskiej ws. zgodności z prawem UE duńskiego systemu rejestracji zagranicznych 

usługodawców RUT oraz podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej. Istnieją uzasadnione obawy, iż nowe 

prawo może mieć negatywny wpływ na swobodę świadczenia usług w Danii. Między innymi dzięki interwencji 

Europosłanki Komisja Europejska poprosiła władze duńskie o wyjaśnienia dotyczące systemu RUT i obiecała 

zobowiązać Danię do wprowadzenia stosownych zmian jeśli to okaże się konieczne. Według Komisji Europejskiej 

wprowadzenie podatku od zagranicznej siły roboczej jest zgodne z prawem UE i nie ogranicza swobody 

świadczenia usług. Danuta Jazłowiecka ma wątpliwości co do stanowiska zaprezentowanego przez Komisję 

Europejską, dlatego też planuje kolejne interwencje w tej sprawie.  

 

Działania w Parlamencie Europejskim 
 

Treść odpowiedzi na 

zapytanie kierowane 

do KE przez opolską 

Europosłankę 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Po koniec roku Parlament Europejski zatwierdził ostateczny kształt Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014- 2020, w tym 11 miliardów euro dla Polski. 

 

Pod koniec listopada 2013 roku Parlament Europejki zatwierdził ostateczny kształt Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014- 2020. Między innymi dzięki zaangażowaniu wielu posłów z klubu PO- PSL, w tym 

Danuty Jazłowieckiej zasiadającej w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w ciągu najbliższych 7 lat do Polski 

trafi 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem szczególnie wśród młodych osób, tworzenie nowych miejsc pracy 

czy poprawę kwalifikacji pracowników. W nadchodzących latach beneficjenci będą mogli skorzystać także  

z uproszczonych procedur, co ułatwi wykorzystywanie funduszu przez małe podmioty, w tym mikroprzedsiębiorstwa. 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 osoby do 30 roku życia mieszkające  

w regionach, w których bezrobocie przekroczyło poziom 25% wśród tej grupy wiekowej (w tym w województwie 

opolskim), będą mogły skorzystać z dodatkowych środków finansowych na znalezienie pracy w ramach tzw. 

Inicjatywy na rzecz młodzieży.   

 

Działania w Parlamencie Europejskim 
 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

W imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Danuta Jazłowiecka sprawdza czy istnieją 

analizy  wydawania unijnych środków na starszych pracowników. W listopadzie Europosłowie omówili 

opinię Europosłanki dla Komisji Kontroli Budżetowej. 

 

W dobie starzenia się społeczeństwa działania ukierunkowane na aktywizację seniorów są priorytetem nie tylko dla 

Państw Członkowskich, ale także dla całej Unii Europejskiej. Niestety, ani instytucje UE ani kraje nie prowadzą 

analizy efektywności wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników.  

W konsekwencji nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy pieniądze mające na celu poprawę kwalifikacji, pomoc  

w znalezieniu pracy czy doradztwo zawodowe osób w wieku 45+ przynoszą odpowiednie rezultaty. Danuta 

Jazłowiecka w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przygotowała rekomendacje dla Komisji 

Europejskiej i krajów UE, które w przyszłości powinny pomóc w stworzeniu systemu oceniającego czy 

zainwestowane środki przekładają się na faktyczny wzrost zatrudnienia wśród osób po 45 roku życia.  

 

Działania w Parlamencie Europejskim 
 

Danuta Jazłowiecka 

podczas posiedzenia 

Komisji ds. Zatrudnienia 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Europosłanka aktywnie uczestniczy w pracach Parlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. 

W minionych miesiącach Danuta Jazłowiecka skupiła swoją uwagę między innymi na tematach związanych 

ze swobodą przepływu pracowników w UE. 

 

Jako członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Europosłanka wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu 

wspieranie swobody podejmowania pracy w krajach UE. Europosłanka była między innymi zaangażowana w prace 

nad dyrektywą dotyczącą środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście 

swobodnego przepływu osób w UE. Tylko 4% siły roboczej w UE stanowią pracownicy pochodzący z innych Państw 

Członkowskich a jedynie nieco ponad 2% wszystkich obywateli rezyduje w innym kraju niż kraj pochodzenia, co 

wynika z wciąż jeszcze istniejących barier administracyjnych w tym zakresie. W październiku Danuta Jazłowiecka 

wzięła także udział w debacie na sesji Plenarnej w Strasburgu, gdzie omawiana była kwestia rzekomej "turystyki 

socjalnej" obywateli z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do państw takich jak np. Wielka Brytania. 

Europosłanka, wraz ze znaczącą większością Europarlamentarzystów, opowiedziała się w obronie pracowników 

migrujących i podkreśliła ich ogromny wkład w rozwój gospodarek krajów Europy Zachodniej. W minionych 

miesiącach Danuta Jazłowiecka była także zaangażowana w prace nad stanowiskiem komisji Zatrudnienia i Spraw 

Społecznych  

Działania w Parlamencie Europejskim 
 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz wczesnego wykrywania chorób serca wśród kobiet 

 

Danuta Jazlowiecka jest inicjatorką i pomysłodawczynią Oświadczenia pisemnego mającego na celu 

zachęcenie Komisji Europejskiej do podjęcia działań na poziomie unijnym na rzecz poprawy wczesnej 

diagnostyki chorób serca wśród kobiet. Statystyki pokazują, iż bardzo duży odsetek kobiet cierpiących na 

choroby wieńcowe umiera ze względu na zbyt późne rozpoznanie choroby. Lekarze pierwszego kontaktu bardzo 

często ignorują fakt, iż kobiety w okresie menopauzy, przyjmujące środki antykoncepcyjne bądź cierpiące na 

cukrzycę są w bardzo dużym stopniu narażone na dysfunkcje serca. Europosłowie mogą składać podpisy pod 

deklaracja pisemną do połowy kwietnia 2014 r. 

Działania w Parlamencie Europejskim 
 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Opolskie Dziouchy w Parlamencie Europejskim 

 

W terminie 1 – 4 października na zaproszenie Danuty Jazłowieckiej do Brukseli przyjechała grupa kobiet, pełniących 

istotne funkcje publiczne w województwie opolskim, czyli tzw. Opolskich Dziouch. Spotkanie robocze w Brukseli było 

poświęcone przede wszystkim wyzwaniom przed jakimi stoi region w obliczu niekorzystnej sytuacji demograficznej  

i działaniom jakie należy podjąć by im przeciwdziałać. Sztandarowym projektem grupy są w tej chwili „Szybujące 

Orły”, czyli projekt, w ramach którego został zrealizowany m.in. Pierwszy Opolski Kongres Młodych. Spotkanie  

w Brukseli było kolejnym po wcześniejszych, podobnych zebraniach w Nysie, Krapkowicach i Opolu.  

 

Działania na rzecz samorządu 
 

Opolskie Dziouchy podczas spotkania 

roboczego w Parlamencie Europejskim. 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

W Krapkowicach uczyły się jak prowadzić  firmę 

 

W dniu 14 grudnia 2013 roku w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego odbyło się szkolenie warsztatowe 

aktywizujące zawodowo skierowane do bezrobotnych kobiet w wieku 40+ zamieszkujących teren powiatu 

krapkowickiego. Podczas szkolenia panie dyskutowały o aktualnych tendencjach na rynku pracy, dowiedziały się 

również o możliwościach przekwalifikowania lub założenia własnej działalności gospodarczej i jej finansowaniu. 

 

Było to już drugie tego typu szkolenie zawodowe skierowane do kobiet, zainicjowane i zorganizowane przez Danutę 

Jazłowiecką podczas pełnienia przez nią funkcji eurodeputowanej. Pierwsze szkolenie odbyło się w 2012 roku  

w Głogowie we współpracy z Posłanką na Sejm RP Ewą Drozd. 

 

Działania na rzecz mieszkańców 
 

Panie w wieku 40+ podczas 

warsztatów dowiedziały się m.in. jak 

założyć własną firmę 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Rozmowy w cztery oczy z opolską europosłanką  

9 osób zgłosiło się w drugiej połowie 2013 z prośbą o pomoc. Wyborcy Danuty Jazłowieckiej od wielu lat darzą ją 

wielkim zaufaniem i często powierzają swoje problemy i trudne sprawy rodzinne. Wielu z nich nawet nie zastanawia 

się nad tym, że kompetencje europosłów zasadniczo różnią się od kompetencji  posłów do Sejmu RP zwłaszcza 

jeśli chodzi o interwencje dotyczące najczęstszych spraw obywatelskich. Rozwiązanie swoich problemów upatrują  

w pomocy eurodeputowanej. I niezależnie od tego z jakimi sprawami przychodzą nikt nie opuszcza biura 

poselskiego bez stosownej porady. Często są to prośby o pomoc w zredagowaniu pisma, ale zdarzają się też 

sprawy bardzo skomplikowane dot. np. konsekwencji przyjęcia spadku, ubezwłasnowolnienia członka rodziny, 

wyprowadzenia dziecka z nałogu, problemów z uzyskaniem renty, objęcia pomocą społeczną czy problemów 

mieszkaniowych. Wiele spotkań eurodeputowanej dotyczy także spraw instytucjonalnych związanych z sytuacją 

gospodarczą, inwestycyjną czy demograficzną  regionu i w tych kwestiach eurodeputowana dzieli się  

z zainteresowanymi swoim doświadczeniem, kontaktami i pomocą. 

Działania na rzecz mieszkańców 
 

Na spotkanie z Danutą Jazłowiecką 

w jej opolskim biurze  

może umówić się  

każdy zainteresowany. 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Obiektywne Opolskie 

 

Przez cały sierpień każdy, bez względu na miejsce zamieszkania czy wiek, mógł wziąć udział w konkursie 

fotograficznym "Obiektywne Opolskie” i wygrać główną nagrodę, jaką był aparat cyfrowy Nikon. Danuta Jazłowiecka 

zachęcała w ten sposób jak najszersze grono odbiorców do odwiedzenia w okresie wakacyjnym Opolszczyzny 

 i odkrycia jej najpiękniejszych zakątków.   

Fotografie, które wpłynęły do Europosłanki przedstawiały niepowtarzalne i twórcze spojrzenie uczestników na 

bogactwo i różnorodność architektoniczną oraz przyrodniczą Opolszczyzny. Urokliwe leśne zakątki, dinopark, 

zalesione wzgórza, pałac w Mosznej, kwitnące pola, centrum miast - tak szeroka interpretacja tematu i oryginalne 

podejście autorów zdjęć nie ułatwiło Jury wyboru. Ostatecznie zwyciężyła fotografia autorstwa  Pana Adriana Goli 

przedstawiająca Jezioro Turawskie. Zwycięska fotografia stanowi teraz ozdobę biura Danuty Jazłowieckiej. 

Działania na rzecz mieszkańców 
 

Danuta Jazłowiecka z laureatami konkursu 

podczas spotkania w opolskim biurze. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz mieszkańców 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

W wakacje ucz się języków razem z Europosłanką. 

 

W minione wakacje, jak co roku, Danuta Jazłowiecka zaprosiła mieszkańców naszego regionu do bezpłatnej nauki 

języków obcych. Stacjonarne warsztaty z języka angielskiego prowadzone były równocześnie w kilku miastach: 

Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Brzegu, Nysie oraz Prudniku. Ponadto Europosłanka umożliwiła mieszkańcom 

województwa udział w kursach z języka francuskiego oraz włoskiego prowadzonych online.  

  

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. W zajęciach w grupach na poziomie 

podstawowym oraz średniozaawansowanym uczestniczy łącznie aż 350 osób. Słuchacze zgodnie podkreślali, że 

inicjatywy takie jak „Pokaż Język Jazłowieckiej” są bardzo potrzebne, ponieważ często trudno jest  nam przełamać 

pierwsze lody w kontaktach z obcokrajowcami, a  w czasie zajęć lektorzy kładli duży nacisk właśnie na rozmówki. 

Warsztaty były prowadzone w ramach całorocznego projektu „Pokaż Język”, którego celem jest popularyzacja nauki 

języków obcych. 
Danuta Jazłowiecka  podczas jednego ze 

spotkań z mieszkańcami Opola 

Warsztaty w Opolu odbywały się w opolskim 

biurze Europosłanki. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz mieszkańców 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Mikołajkowe spotkanie z mieszkańcami w Filharmonii Opolskiej 

 

6 grudnia 2013 r. po raz kolejny mieszkańcy Opola i okolic spotkali się ze swoją europarlamentarzystką. Celem 

mikołajkowego spotkania nie było jednak wyrównanie poziomu kofeiny tylko dyskusja z Opolanami na nurtujące ich 

tematy. W mikołajkowym spotkaniu z opolską Europosłanką udział wzięło kilkadziesiąt osób zamieszkujących nie 

tylko Opole, ale także inne części naszego województwa. Wśród poruszanych tematów dominowały fundusze 

europejskie, bezrobocie wśród osób młodych oraz inwestycje na rzece Odrze. Danuta Jazłowiecka opowiedziała 

także czym aktualnie zajmuje się w Parlamencie Europejskim oraz o planach na rok 2014.  

 

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych wynika, że Polacy bardzo pozytywnie oceniają Unię 

Europejską i jej organy, jednak często nie potrafią wskazać osób, które ich reprezentują w Parlamencie Europejskim 

oraz wymienić zadań, jakimi zajmują się europosłowie. To obrazuje jak istotna jest dwustronna komunikacja 

eurodeputowanych ze społeczeństwem.  

Spotkanie przy kawie w Opolu organizowane 

było już po raz trzeci. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz najmłodszych 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

„Moja Europa” w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

 

6 września 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu pękała w szwach, a to za sprawą finisażu wystawy 

pokonkursowej "Moja Europa", który przyciągnął ponad 130 osób z całej Opolszczyzny. 

 

Finisaż połączony został z uroczystością wręczenia nagród laureatom i uczniom wyróżnionym. Tłumnie zgromadzeni 

w sali konferencyjnej MBP pozostali młodzi uczestnicy konkursu, którym towarzyszyli zaproszeni rodzice, 

rodzeństwo i nauczyciele, odebrali z rąk organizatorki wydarzenia - opolskiej europosłanki Danuty Jazłowieckiej - 

drobne upominki. Przez cztery tygodnie Opolanie mieli okazję oglądać wystawę znajdującą się w holu głównym 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wystawa składała się ze 146 prac uczniów szkół podstawowych z terenu 

całego województwa i była owocem konkursu plastycznego ,,Moja Europa’’. 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do 

Parlamentu Europejskiego na pamiątkowej 

fotografii. 

Wystawę zakończył uroczysty finisaż, 

podczas którego zwycięzcom wręczono 

nagrody. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz seniorów 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Najpierw konsultacje, potem nowe przepisy. 

 

W dniu 6 listopada Danuta Jazłowiecka spotkała się z seniorami w Prudniku. Celem wizyty było spotkanie 

konsultacyjne nt. codziennych problemów z jakimi borykają się seniorzy, w tym sytuacji na rynku pracy oraz 

programów unijnych do nich kierowanych i dostępu do informacji na ten temat.  

 

Informacje zebrane m.in. w Prudniku pozwoliły opracować Danucie Jazłowieckiej opinię nt. efektywności 

wydatkowania środków unijnych na starszych pracowników, która została przesłana do komisji kontroli budżetowej, 

pracującej nad rekomendacjami konkretnych działań w celu stworzenia instrumentów pozwalających na analizę 

efektywności środków przeznaczonych na wsparcie dla seniorów. 

 

Grupę prudnickich seniorów tworzą bardzo 

energiczni i pomysłowi ludzie, którzy 

stanowią inspirację dla Danuty Jazłowieckiej. 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Wyjazd młodzieży do Sejmu RP 

 

5 grudnia 2013 roku na zaproszenie Eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej młodzież gimnazjalna, licealna  

i studenci z terenu województwa opolskiego wzięli udział w wyjeździe do Warszawy. Wycieczka stanowiła 

nagrodę dla młodych ludzi, z którymi Posłanka Jazłowiecka miała okazję spotkać się w tym roku przy okazji różnego 

rodzaju przedsięwzięć organizowanych w regionie. 

 

Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie budynku Sejmu RP oraz możliwość przyjrzenia się posiedzeniu Sejmu, 

podczas którego przedstawione zostało "Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw  

w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 

emerytalnych". Pozostałymi punktami wycieczki była wizyta na Stadionie Narodowym oraz zwiedzanie Pałacu 

Prezydenckiego z przewodnikiem. 

 

 

Działania na rzecz młodzieży 
 

W wyjeździe do Warszawy uczestniczyła m.in. 

młodzież, która zorganizowała Europejski 

Tydzień Młodzieży 2013 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz młodzieży 

Na prośbę studentów do Opola i Wrocławia przyjechał 

Wiesław Tarka, Ambasador RP w Chorwacji 

 

 

 

Szkoła w Europie, Europa w szkole 

 

Danuta Jazłowiecka regularnie spotyka się z młodzieżą z opolskich szkół w ramach tzw. lekcji europejskich. Ich celem 

jest przybliżenie młodym Europejczykom zasad funkcjonowania UE i jej instytucji. Uczniów ciekawią bardzo kulisy 

pracy w Brukseli, ilość języków, którymi posługują się eurodeputowani, ale także poglądy Danuty Jazłowieckiej na 

różnorodne tematy. Często przy okazji takich spotkań uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne nt. osiągnięć 

szkoły, wykorzystania funduszy unijnych w ich gminie lub nawiązujące tematyką do działalności Unii Europejskiej. 

Podczas każdej z wizyt opolska europosłanka nagradza drobnymi upominkami z Brukseli uczniów wyróżniających się 

osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Z kolei najaktywniejsza w trakcie spotkania często jest zapraszana do udziału 

w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego. W drugim półroczu 2013 r. Danuta Jazłowiecka spotkała się  

z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach oraz Publicznego Gimnazjum nr 4 z Opola. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz młodzieży 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Pierwsze szlify w biurze Europosłanki 

 

Danuta Jazłowiecka od początku swojej kadencji w Parlamencie Europejskim zachęca studentów oraz absolwentów 

opolskich i dolnośląskich uczelni do zdobywania doświadczenia w jednym z jej biur. Współpraca może odbywać się na 

zasadzie płatnego stażu, praktyk studenckich lub wolontariatu. Aby zostać wolontariuszem lub praktykantem wystarczy 

zgłosić się do biura i ustalić dogodny termin rozpoczęcia współpracy. Aby odbyć płatny staż w Opolu należy, podobnie 

jak w przypadku Brukseli, wziąć udział w jednym z konkursów, gdzie jest on nagrodą. W okresie od lipca do grudnia 

2013 roku w obu biurach Danuty Jazłowieckiej pierwsze zawodowe szlify zdobyło 21 osób - 14 w biurze opolskim  

i 7 w biurze brukselskim (w sumie w 2013 r. było ich aż 36). 

Magda, Ewelina oraz Magda pomagały  

w pracy opolskiego biura Danuty 

Jazłowieckiej jesienią 2013r . 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz młodzieży 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Pierwszy Opolski Kongres Młodych obradował w Opolu 

 

Młodzież z całej Opolszczyzny wzięła udział w pierwszym Opolskim Kongresie Młodych. Około 150 osób, w tym 

przede wszystkim studenci i uczniowie, spotkało się z osobami pełniącymi istotne funkcje publiczne w regionie,  

w tym z opolskimi parlamentarzystami. Celem kongresu było omówienie rozwiązań ułatwiających wejście młodym na 

rynek pracy po zakończeniu edukacji oraz zaangażowanie ich w życie społeczności. 

 

Kongres został zrealizowany przy wsparciu Grupy „Opolskich Dziouch”, do której należy Danuta Jazłowiecka, 

współpracujących z młodzieżą w ramach projektu „Szybujące Orły”. Więcej informacji o projekcie na stronie 

www.facebook.com/k.usmiechu  

Opolski Kongres Młodych to pierwsze tego 

typu wydarzenie organizowane na 

Opolszczyźnie. 

http://www.jazlowiecka.pl/
http://www.facebook.com/k.usmiechu
http://www.facebook.com/k.usmiechu
http://www.facebook.com/k.usmiechu
http://www.facebook.com/k.usmiechu
http://www.facebook.com/k.usmiechu
http://www.facebook.com/k.usmiechu
http://www.facebook.com/k.usmiechu


Działania na rzecz młodzieży 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Premier Jerzy Buzek odwiedza Uniwersytet Opolski 

 

Danuta Jazłowiecka z ochotą odpowiada na prośby środowiska studenckiego dotyczące współpracy oraz pomocy  

w nawiązaniu kontaktów z czołowymi ekspertami z różnych dziedzin . 25 października 2013 r. na prośbę opolskich 

studentów Danuta Jazłowiecka zaprosiła na Uniwersytet Opolski prof. Jerzego Buzka, Premiera RP w latach  

1997-2001, który wziął udział w debacie „Europa za 20 lat - wspólnota polityczna czy Europa ojczyzn?” Spotkanie 

zostało zorganizowane we współpracy z Kołem Naukowym Politologów UO. 

  

W pierwszej części spotkania prof. Buzek oraz posłanka Jazłowiecka wygłosili krótki wykład. Nastepnie swoje 

poglądy na temat przyszłości wspólnej Europy przedstawili studenci Uniwersytetu Opolskiego: studenci programu 

Europa Master z Polski, Niemiec i Francji oraz doktoranci UO. 

  

Danuta Jazłowiecka zaprosiła na UO 

prof. Jerzego Buzka  w imieniu 

opolskich studentów. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Działania na rzecz młodzieży 
 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Obawy młodych przed wejściem na rynek pracy 

 

Nadzieje i obawy studentów Unii Europejskiej wchodzących na rynek pracy - o tym 6 grudnia na Politechnice 

Opolskiej dyskutowali uczestnicy konferencji, współorganizowanej przez Danutę Jazłowiecką. Zastanawiano się, jak 

powinien wyglądać system edukacji, by absolwenci uczelni znajdowali zatrudnienie zgodne z ich wykształceniem. 

Uczestnicy debaty mieli okazję zapoznać się z obecną sytuacją na rynku pracy w województwie opolskim, Polsce  

i Unii Europejskiej, a także dowiedzieć się w jaki sposób znaleźć stabilne zatrudnienie. Danuta Jazłowiecka 

zachęcała studentów do zdobycia doświadczenia w ramach programu międzynarodowej wymiany "Erasmus dla 

wszystkich”. Poruszono także tematy zwalczania bezrobocia wśród osób młodych oraz zdobywania doświadczenia 

zawodowego za pomocą staży i wolontariatów.  

Konferencja została zorganizowana 

przez studentów Politechniki Opolskiej 

przy wsparciu Danuty Jazłowieckiej 

(fot. Politechnika Opolska) 

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

Działania na rzecz młodzieży 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Odkryli Szekspira – pojadą do Brukseli! 

 

14 grudnia 2013 r. w opolskim Teatrze EkoStudio odbył się finał niezwykłego konkursu językowego, w którym udział 

wzięło blisko 30-stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Opolszczyzny. Finaliści kolejno wystawili własne 

interpretacje znanych sztuk Williama Szekspira w języku angielskim. Jury przy wyłanianiu zwycięzców brało pod uwagę 

przede wszystkim poprawność językową oraz walory artystyczne. Wśród laureatów znaleźli się: 

1."Shakespeare's Group" z Zespołu Szkół  Zawodowych w Krapkowicach, 

2."IKAR" z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, 

3. "McBeth Group" z II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. 

 

Zwycięzcy w nagrodę pojadą w kwietniu 2014 r. do Brukseli oraz wezmą udział w warsztatach aktorskich 

prowadzonych przez Andrzeja Czernika. Odkryj Szekspira to kolejna odsłona  całorocznego projektu „Pokaż Język”, 

który popularyzuje naukę języków obcych wśród mieszkańców.  

Poza napisaniem tekstu, uczniowie byli 

odpowiedzialni za przygotowanie 

kostiumów i scenografii.  

http://www.jazlowiecka.pl/


 

 

Działania na rzecz młodzieży 

 

  

 

 

 

Tytani pokazali język na Politechnice Opolskiej. 

 

W dniu 16 grudnia 2013 r. na Politechnice Opolskiej odbył się finał drugiej edycji konkursu ,,Pokaż Język: Starcie 

Tytanów". Młodzi uczestnicy mieli za zadanie przetłumaczyć na język angielski krótkie wystąpienie europosłanki 

Danuty Jazłowieckiej. Najlepsi wygrali płatne staże w Parlamencie Europejskim. Sprawdzeniu podlegała nie tylko 

umiejętność tłumaczenia wypowiedzi na język obcy, ale również radzenia sobie ze stresem. Tłumaczenie 

symultaniczne to jedna z najtrudniejszych form pracy tłumacza, lecz finaliści znakomicie sobie z tym zadaniem 

poradzili.  

 

Finał konkursu przyjął symulację sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. W tym celu sala Politechniki została 

wyposażona w prawdziwą kabinę dla tłumaczy, a Rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf wcielił się w rolę 

Przewodniczącego PE. 

W konkursie co roku uczestniczą 

studenci z Opolszczyzny i Dolnego 

Śląska. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Współpraca z mediami  

Opolscy dziennikarze w Parlamencie Europejskim 

 

Po raz kolejny na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego do Strasburga przyjechała grupa opolskich dziennikarzy, 

którzy mieli okazję naocznie przekonać się jak wygląda praca europosła. Wyjazd organizowany był przez Danutę 

Jazłowiecką w ramach programu „Meet Your MEP”. Czas spędzony  w Parlamencie był doskonałą okazją do zebrania 

ciekawego materiału i przeprowadzenia rozmów z wieloma politykami. W wyjeździe uczestniczyli reporterzy: Radia 

Opole, Radia Park FM, Radia Nysa FM,  Radia Plus Opole, TVP Opole, Gazety Wyborczej, Nowin Nyskich i portalu 

24opole.pl.  

 

 

 

Jednym z punktów programu wizyty 

dziennikarzy w PE było wspólna debata  

w studiu  nagraniowym VoxBox. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Współpraca z mediami  

Sobotnie spotkania w Radiu Plus 

 

w okresie  lipiec-grudzień 2013 r.  Danuta Jazłowiecka wspólnie z red. Andrzejem Szarometą i ich gośćmi zrealizowali 

17 sobotnich audycji z cyklu „Unia bez tajemnic”. Celem cyklu jest przedstawienie słuchaczom funkcjonowania UE  

i jej instytucji od kuchni . W ubiegłym półroczu audycje poświęcono m.in.:  

 

• prezydencji Litwy w UE, 

• walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

• Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020, 

• Europejskiemu Dniu Seniora, 

• Rozbudowie w Elektrowni w Opolu, 

• Programowi Erasmus Plus, 

• Dyrektywie tytoniowej, 

Unię bez tajemnic można usłyszeć  

w każdą sobotę na antenie Radia 

Plus 107,9 FM o godz. 13.30. 

http://www.jazlowiecka.pl/


Plany na najbliższe półrocze 

 

 W ciągu następnych sześciu miesięcy Danuta Jazłowiecka planuje organizację kolejnych 

przedsięwzięć oraz udział w spotkaniach w okręgu wyborczym. Będą to m.in.: 

 

-kontynuowanie pracy nad nową dyrektywą o delegowaniu pracowników (rozpoczęcie trilogu), 

-organizacja konkursu językowego „Pokaż Język – I know I can” dla opolskich i dolnośląskich 

gimnazjalistów, 

-organizacja cyklu spotkań przy kawie z mieszkańcami regionu, poświęconych 10. rocznicy 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

-kontynuacja współpracy z młodzieżą przy organizacji debat i konferencji,  

-rozstrzygnięcie konkursu dziennikarskiego dla młodzieży „Dałeś Głos Jazłowieckiej? Teraz ona 

przekazuje go Tobie”,  

-organizacja konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Moja Europa”, 

-organizacja wyjazdu dziennikarzy na sesję  plenarną Parlamentu Europejskiego, 

-zorganizowanie wspólnie z Biurem Informacyjnym PE we Wrocławiu spotkania poświęconego 

delegowaniu pracowników, 

-dalsza współpraca z młodzieżą w ramach Projektu „Szybujące Orły”, realizowanego wspólnie  

z pozostałymi Opolskimi Dziouchami, m.in. organizacja wyjazdu na European Youth Event 2014  

w Strasburgu, 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.jazlowiecka.pl/


Z  bieżącymi działaniami Posłanki Danuty Jazłowieckiej można zapoznać się również odwiedzając jej stronę 

internetową oraz profile na popularnych portalach społecznościowych: 

 Facebook (www.facebook.com/djazlowiecka)  

 Twitter (www.twitter.com/djazlowiecka) 

 YouTube (www.youtube.com/danutajazlowiecka)  
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