
- Pięć lat spędziła Pani w Bruk-
seli i Strasbourgu, a co z tego ma
Łódź i województwo?
Parlament Europejski to nie są „poli-
tyczne wakacje”, to miejsce, gdzie
uchwalamy regulacje prawne, które obo-
wiązują w całej Unii, a więc także w
Łodzi i regionie. To Parlament zdecydo-
wał o obniżeniu opłat roamingowych,
czyli mówiąc prościej, dzięki także mojej
decyzji rozmawiamy przez komórki ta-
niej. W Strasbourgu zmodyfikowaliśmy
prawo zamówień publicznych tak, że
zniknie wreszcie kryterium najniższej
ceny stosowane w przetargach, tam
także zdecydowaliśmy o powstaniu no-
wego unijnego programu Erasmus+, z
którego mogą już korzystać nie tylko
studenci czy kadra wyższych uczelni, ale
także nauczyciele; również ci, uczący
zawodu oraz co ważniejsze - sportowcy.
Nie sposób wymienić wszystkich decyzji
Parlamentu Europejskiego jakie zapadły
w minionych pięciu latach, ale na
pewno dzięki nim żyje się nam łatwiej.
Cieszę się, że mam w tym swój udział.

- Pani działalność w Parlamencie
Europejskim skupia się przede
wszystkim na sprawach kobiet.
Tak, choć interesują mnie również inne
sprawy, choćby związane z bezrobociem
wśród młodych ludzi. W Parlamencie
każdy ma swój krąg zainteresowań,
dziedzinę, w której się specjalizuje, nie
można być ekspertem od wszystkiego.
Sprawy kobiet, ich prawa, a także kwe-
stie socjalne i zatrudnienia interesowały
mnie zawsze, jeszcze jako poseł na Sejm
RP zajmowałam się tymi kwestiami. A
im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej
jestem przekonana, że wybrałam do-
brze. Uważam, że szczególnie kobietom
z Łodzi i regionu bardzo potrzebny jest
ktoś, kto dba o ich interesy w Brukseli, a
więc w skali globalnej.

- Co konkretnie udało się zrobić
dla kobiet w Strasbourgu i Bruk-
seli?
Polskie pielęgniarki, a więc i te z naszego
regionu, wreszcie mogą podejmować
prac ę w innych krajach Unii, a ich kwa-
lifikacje są tam uznawane z automatu.
To bardzo ważna regulacja, o którą pol-
scy eurodeputowani walczyli od 2005
roku i wreszcie nam się udało. Przegło-
sowaliśmy dyrektywę w sprawie prze-
mocy wobec kobiet, mówiąc
zdecydowane „nie” wszelkim przeja-
wom agresji. Udało się też wesprzeć ko-
biety na polu zawodowym, w
Strasbourgu zapadła decyzja, że do 2020
roku liczba kobiet w radach nadzor-
czych spółek giełdowych ma się zwięk-

szyć do 40 procent. Nierówności pła-
cowe czy dostęp kobiet do wysokich sta-
nowisk – mimo posiadanych kwalifikacji
i doświadczenia – to nadal duży pro-
blem Unii Europejskiej, nie tylko Polski.
Dużo jeszcze w tych kwestiach zostało
do zrobienia, ale najważniejsze, że we-
szliśmy na dobrą drogę, że coś w tych
sprawach zaczęło się dziać.

- Głośnym echem odbił się w Unii
Pani raport o bezrobociu wśród
młodych. Młodzież bez pracy to
nowa dziedzina, w którą się Pani
angażuje?
Młodzież to nasza przyszłość, przy-
szłość zjednoczonej Europy, jakkolwiek
górnolotnie to brzmi. Ogromne bezro-
bocie wśród młodych ludzi, na południu
Europy przekraczające nawet 50 procent
to strata talentu, pieniędzy i ogromnego
potencjału jaki drzemie w młodych. Na-
pisałam raport o skali bezrobocia, ale też
– posiłkując się badaniami i opiniami fa-
chowców z różnych dziedzin – wskaza-
łam w tym dokumencie sposoby jakimi
możemy z tym zjawiskiem walczyć. Par-
lament Europejski przyjął raport, co
oznacza, że pozostali europosłowie z 27
krajów zaakceptowali moje wskazówki.
Teraz od rządów krajów Wspólnoty za-
leży realizacja tych wskazań, liczę, że
Polska będzie świecić przykładem.

- A jakie widzi Pani sposoby na
zmniejszenie bezrobocia mło-
dych?

Wspomniane już Gwarancje dla mło-
dzieży polegające na oferowaniu zareje-
strowanemu w urzędzie pracy po raz
pierwszy - stażu, praktyk, albo posady,
odpowiadającej ich kwalifikacjom. A to
wszystko w ciągu czterech miesięcy od
dnia rejestracji. Kolejna sprawa to
zmiana systemu edukacji, nie rozumiem
dlaczego zrezygnowaliśmy ze szkolenia
zawodowego, a na rynku pracy po-
trzebni są fachowcy z konkretnych dzie-
dzin. Bierzmy przykład z Holandii,
gdzie taki rodzaj szkolnictwa jest bardzo
dobrze rozwinięty. Młodzi ludzie chcą
pracować, mają wiele pomysłów zatem
wystarczy im nieco pomóc, choćby uła-
twiając założenie firmy czy dając na po-
czątek pożyczkę albo dotację. Zachęcam
też do mobilności, przeglądania ofert
pracy nie tylko w lokalnych pośrednia-

kach, ale także na portalu EURES. Tam
jest milion ofert pracy dla młodych
ludzi, którzy mają zapewniony zwrot
kosztów podróży na rozmowę kwalifika-
cyjną a także – jeśli dostana pracę – pie-
niądze na zagospodarowanie się w
nowym kraju.

- Namawia Pani do emigracji?!
Oczywiście, że nie! Chcę tylko pokazać,
że skoro jesteśmy Europejczykami, ży-
jemy we Wspólnocie, to nauczmy się z
tego korzystać. Lepiej czekać na etat i
narzekać, że jest źle czy wyjechać na
jakiś czas, nauczyć się czegoś, zyskać
doświadczenie i wrócić do kraju? Mo-
bilność młodzieży może być kluczem
do zmniejszenia skali bezrobocia, a w
konsekwencji do poprawienia sobie
życia.

- Zostawmy parlament i porozma-
wiajmy o regionie łódzkim. Jaki
pożytek ma województwo z euro-
posłanki Joanny Skrzydlewskiej?
Łódź - na pewno Kartę Dużej Rodziny; z
mojej inicjatywy udało się sfinalizować
prace nad Kartą i ponad 5 tysięcy łódz-
kich rodzin może cieszyć się zniżkami.
Angażuję się w przedsięwzięcia promu-
jące równe prawa kobiet i staram się - w
miarę możliwości i posiadanych kompe-
tencji - wspierać kobiety. Organizowa-
łam cykl szkoleń dla bezrobotnych pań,
po 45 roku życia, bo w naszym woje-
wództwie to ważny problem. Wiele ko-
biet traci pracę, mimo doświadczenia,
kwalifikacji i chęci do pracy. Ale miesz-
kanki naszego regionu są odważne i
przedsiębiorcze. Zachęcam kobiety do
aktywności, walki o swoje prawa. Zachę-
cam też dziewczęta i panie by dbały o
zdrowie.

- Nie jest tajemnicą, że lubi Pani
sport. To z sympatii do sportu
wymyśliła Pani Skrzydlewska
Cup?
Lubię futbol, jestem kibicem piłkarskim,
więc nie przypadkiem postawiłam na
piłkę nożną w masowym wydaniu. Ma-
sowym, bo w turnieju grają chłopcy ze
szkół podstawowych, są to szkolne, a
więc amatorskie drużyny. Nie spodzie-
wałam się tylko, że impreza wzbudzi aż
takie zainteresowanie i bardzo się z tego
cieszę.

- ????
Jestem zadowolona, że dzieci jednak
wolą sport, a dzięki turniejowi czy z jego
pomocą uczą się zdrowiej rywalizacji,
poznają smak zwycięstwa i porażki, i
tego, ze o sukces trzeba powalczyć. To
na pewno przyda im się w dorosłym
życiu, a przy okazji mają mnóstwo fan-
tastycznej zabawy.

- Jakby Pani miała krótko podsu-
mować te 5 lat?
Nieustanne podróże, dziś Bruksela,
jutro Łódź, Koluszki, Bełchatów, za
chwilę Strasbourg i tak bez przerwy.
W domu byłam gościem, nie narze-
kam, wiedziałam z czym się wiąże
mandat europosła. Wyborcy mi za-
ufali, więc starałam się nie zawieść i
myślę, że się udało.

- A dlaczego chce Pani startować
raz jeszcze?
Nie lubię niedokończonych spraw, a za-
równo w dziedzinie równouprawnienia
kobiet jak i bezrobocia młodych ludzi
zostało jeszcze wiele do zrobienia. I
chciałabym dokończyć co zaczęłam.

„Nie”dla przemocy wobec kobiet, wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, Gwarancje dla młodzieży rozszerzone
o 30-latków, prace nad nowym programem Erasmus+ oraz nieustanna promocja Łodzi i regionu na arenie euro-
pejskiej - poseł Joanna skrzydlewska opowiada o swoich pięciu latach w Parlamencie europejskim

Joanna Skrzydlewska:
w Parlamencie Europejskim
reprezentuję województwo łódzkie

Poseł Joanna Skrzydlewska
Europejska Partia Ludowa

skrzydlewska.eu

Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu euroPeJ-
skiego, Przewodniczący Parlamentu euro-
PeJskiego 2009-2012, Premier rP 1997-2001
Z przyjemnością obserwuję skuteczność działań
poseł Joanny Skrzydlewskiej oraz jej energię i pra-
cowitość. Jest niezwykle aktywną posłanką w sfe-
rach: kultury, edukacji, równouprawnienia kobiet
oraz polityki społecznej; z sukcesami w rozwiązy-
waniu problemów rodzin wielodzietnych czy w
walce z bezrobociem wśród młodzieży. Joanna
Skrzydlewska nie boi się też wyjść poza ramy
działalności swoich komisji i - dla przykładu - wesprzeć polską auto-
chtoniczną mniejszość na Litwie. Odważna, z wieloma świeżymi po-
mysłami, po prostu - dobry polityk!

aa Poseł Joanna
Skrzydlewska ma
duże doświadcze-
nie parlamentarne
- z woli mieszkań-
ców Łodzi była po-
słem na Sejm RP V
i VI kadencji, 
a w 2009 roku
mieszkańcy woje-
wództwa łódzkiego
powierzyli jej man-
dat posła 
do Parlamentu 
Europejskiego



JEdź Z GŁoWą W...
kASkU
Przez 4 lata policjanci z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi uczyli
dzieci jak bezpiecznie poruszać się
po drogach. W tym czasie 1860 trze-
cioklasistów ze 109 szkół z Łodzi i
województwa łódzkiego nie tylko
wzięło udział w lekcjach wychowania
komunikacyjnego, ale też dostało
kaski rowerowe, ufundowane przez
Joannę Skrzydlewską.  

Skąd pomysł na kaski? - Kask
zmniejsza ryzyko poważnych urazów
w razie upadku czy poważnego wy-
padku, a u najmłodszych cyklistów o
kolizje nietrudno – mówi Joanna
Skrzydlewska. – Promuje jazdę w
kasku, wiem, że wielu rodziców jest
tego samego zdania i pilnuje by
dziecko zakładało kask wsiadając na
rower.  

kAMPANIA NA RZECZ
WAlkI Z RAkIEM
PIERSI 
– Rak piersi jest uleczalny, ale pod
warunkiem, że regularnie się ba-
damy. Badam się co roku i zachęcam
do tego samego kobiety z regionu
łódzkiego – mówi Joanna Skrzydlew-
ska. 

Przez 4 lata z inicjatywy poseł Jo-
anny Skrzydlewskiej oraz Fundacji
Carpe Diem w Łodzi organizowany
był Meeting na Rzecz Walki z Rakiem
Piersi. Z bezpłatnych badań USG
piersi oraz konsultacji onkologicz-
nych skorzystało w tym czasie ponad
350 kobiet, co oznacza 350 bardziej
świadomych i dbających o siebie
mieszkanek województwa. 

EURoPA PRZySZŁA 
do SZkóŁ 
O czym decyduje Parlament Europej-
ski? Co zmienił Traktat Lizboński?
Czym się zajmuje Komisja Europej-
ska? Na te i wiele innych pytań doty-
czących Unii Europejskiej
odpowiadaliśmy podczas Eurolekcji
czyli lekcji o Parlamencie Europej-
skim, organizowanych w szkołach
wszystkich szczebli w województwie
łódzkim. W 200 Eurolekcjach wzięło
udział ponad 6 tys. uczniów. Zda-
niem Joanny Skrzydlewskiej eduko-
wanie młodzieży oraz propagowanie
wiedzy o Unii Europejskiej jest jed-
nym z obowiązków posła do PE. 

PRZEdSIęBIoRCZość 
koBIET 45+  
Prawie 500 kobiet wzięło udział w
cyklu bezpłatnych szkoleń organizo-
wanych przez poseł Skrzydlewską.
Uczestniczyły w nich panie, które
straciły pracę, ale nie straciły ducha
walki – zdecydowały się nie czekać
aż „zwolni się etat” tylko wziąć

sprawy we własne ręce czyli otwo-
rzyć własną firmę. – Wielu się to
udało i odnalazły się nie tylko w roli
właścicielek, ale też pracodawców –
podkreśla poseł Skrzydlewska. 

SkRZydlEWSkA CUP 
Wspaniała zabawa, rywalizacja, ra-
dość zwycięzców i łzy pokonanych –
ponad 300 szkolnych drużyn piłkar-
skich zagrało w 3 edycjach Turnieju
Piłkarskiego Skrzydlewska Cup.
Około 3 tys. uczniów szkół podsta-
wowych z całego województwa udo-
wodniło, że chłopcy wolą sport, a nie
gry komputerowe. – Tak emocjonują-
cych meczów nie oglądałam nawet w
finałach Ligi Mistrzów – zapewnia
Joanna Skrzydlewska. – Ci chłopcy
walczyli tak ambitnie i ofiarnie, że
profesjonalni piłkarze mogliby się od
nich wiele nauczyć. 

Najlepsi w nagrodę oglądali mecze
ligowe Widzewa, zasiadając na hono-
rowej trybunie stadionu przy al. Pił-
sudskiego, a później na tym samym
stadionie trenowali pod okiem zna-
komitego szkoleniowca Michała Pro-
bierza. Dla tych chłopców ten
trening był przygodą życia. 

ŁódZkA kARTA dUżEJ
RodZINy
Jako poseł na Sejm RP Joanna Skrzy-
dlewska wywalczyła, że mamy, które
adoptowały dziecko mają prawo do
takich samych urlopów macierzyń-

skich jakie mają mamy biologiczne.
Jako poseł do Parlamentu Europej-
skiego doprowadziła do uchwalenia
w Łodzi Karty Dużej Rodziny. Dzięki
systemowi zniżek m.in. na przejazdy
komunikacją miejską, bilety wstępu
na miejskie obiekty sportowe, na
zakup podręczników czy leków
ponad 5 tys. łódzkim rodzinom wie-
lodzietnym żyje się lepiej. – Ta Karta
to najlepsza forma promocji rodzi-
cielstwa, okazania szacunku i doce-
nienia wagi rodziny w naszym życiu
– uważa Joanna Skrzydlewska.  

Z Myślą 
o SENIoRACh
Spotkania ze słuchaczami Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, warsztaty
kosmetyczne, językowe, tai chi, a
także cykl marszów nordic walking
organizowała dla najstarszych
mieszkańców województwa poseł
Skrzydlewska. W samych tylko mar-
szach z kijkami wzięło udział ponad
200 seniorów, wielu z nich zdecydo-
wało się na tak aktywny wypoczy-
nek po raz pierwszy.  

BEZPŁATNE PoRAdy
PRAWNE
Ponad 250 mieszkańców Łodzi i re-
gionu skorzystało z bezpłatnych
porad prawnych jakie oferowała Jo-
anna Skrzydlewska w swoim Biurze
Poselskim. Wielu osobom te porady
pomogły wyjść na prostą z różnych
życiowych zakrętów. 

FUNdUSZE UNIJNE 
BEZ TAJEMNIC 
Unijna pożyczka na uruchomienie
firmy? Dotacja na działalność go-
spodarczą? A może stypendium na
edukację w Unii? Tego rodzaju
porad udzielał mieszkańcom re-
gionu specjalista od unijnych fundu-
szy, zatrudniony przez poseł
Skrzydlewską. Mieszkańcy chwalili
tą formę pomocy, ponieważ zasady
zdobywania unijnych dotacji dla
wielu były zbyt zawiłe. 

Kaski rowerowe dla najmłodszych, turniej piłkarski dla nieco starszych, bezpłatne szkolenia i badania 
dla kobiet – Joanna skrzydlewska dbała o łódź i region

Joanna Skrzydlewska działa 
lokalnie, myśląc globalnie Poseł Joanna Skrzydlewska 

Europejska Partia Ludowa
skrzydlewska.eu

W 2014 roku Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup odbędzie się po raz trzeci. Eliminacje rozpoczną się 
14 kwietnia; finał Skrzydlewska Cup zaplanowany został na 16 maja.

Europejska Partia Ludowa
(EPL) jest największą grupą
polityczną w Parlamencie
Europejskim i największą
organizacją polityczną w
Europie, z ponad 70 partiami
członkowskimi w 40 krajach, z
której wywodzi się 13 europej-
skich komisarzy. EPL założona
w 1976 roku dąży do demo-
kratycznej, przejrzystej i sku-
tecznej Europy, która jest
blisko swoich obywateli. EPL
chce dostatniej Europy, pro-
muje więc gospodarkę wolno-
rynkową



n ajwiększymi odbiorcami unij-
nego wsparcia  w ramach Re-
gionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego w latach 2007 - 2013 były sa-
morządy terytorialne i administracja
rządowa, realizujące publiczne pro-
jekty (np. budowa kanalizacji, czy
dróg), zakłady opieki zdrowotnej, jed-
nostki naukowe, szkoły wyższe i
przedsiębiorcy, następnie organizacje
pozarządowe i instytucje otoczenia
biznesu. Województwu łódzkiemu w
latach 2014 - 2020 przypadnie w ra-
mach RPO 9 mld złotych.

W skali kraju, w  latach 2007 -
2013, w ramach Narodowej Strategii
Spójności złożonych zostało 292,1
tys. poprawnych wniosków na
ogromną kwotę dofinansowania aż
594,8 mld zł. Co przed nami? Od 2014
do 2020 roku Polska uzyska 114,5 mld
euro, z czego 82,5 mld. przeznaczone
zostanie na realizację polityki spójno-
ści, a 32 mld euro na politykę rolną.

Największymi inwestycjami, służą-
cymi największej liczbie mieszkań-
ców, a wspartymi przez środki unijne,
były w województwie łódzkim m.in.
budowa drogi ekspresowej S-8 (2 mi-
liardy euro), autostrada A1 (1,5 mi-
larda euro),  kosztujący 115 mln euro II
etap inwestycji w system gospodarki

odpadami w Łodzi i modernizacja in-
frastruktury łódzkich uczeni. Tylko
na największe inwestycje w tym ob-
szarze, udało się, dzięki wsparciu Unii
Europejskiej, pozyskać 69 mln euro.

W ramach polityki spójności Unia
Europejska wyznaczyła trzy cele:
pomoc dla obszarów najbiedniejszych

w zmniejszaniu dysproporcji rozwojo-
wych, konkurencyjność regionalną i
zatrudnienie - wsparcie obszarów
przechodzących społeczne i gospo-
darcze przekształcenia, oraz europej-
ską współpracę terytorialną. Ta
ostatnia oznacza umacnianie współ-
pracy na poziomie transgranicznym.

Łódzkie się zmienia 
dzięki funduszom z Unii

JosePh daul, 
Przewodniczący
gruPy ePl
Joanna Skrzydlewska
to młody, dynamiczny 
i otwarty na nowe wy-
zwania poseł  do Parla-
mentu Europejskiego.
Ciężko pracuje i osiąga
sukcesy, wspomnieć  należy choćby jej
pracę na rzecz praw kobiet czy zaanga-
żowanie w walkę z bezrobociem wśród
młodych ludzi. Zauważyłem, że myśli o
różnych grupach społecznych: młodych,
starszych, pracujących, tych bez pracy
czy mniejszościach narodowych. Co
więcej, podczas pracy w Brukseli i Stras-
burgu Joanna Skrzydlewska zawsze bie-
rze pod uwagę nie tylko swoją opinię,
ale także poglądy swoich kolegów z
EPP, polskiego rządu - i co najważniej-
sze - wyborców. Joanna Skrzydlewska
godnie reprezentuje Polskę i jej interesy
w Parlamencie Europejskim.

Prof. danuta hu-
eBner, Była uniJna
komisarz ds. Poli-
tyki regionalneJ, 
euroPoseł Po
Joanna Skrzydlewska
jest aktywnie zaanga-
żowana w sprawowa-
nie mandatu posła do

Parlamentu Europejskiego. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje jej praca w Ko-
misji Praw Kobiet i Równouprawnienia,
w której jest orędownikiem problemów
rodzin wielodzietnych, postuluje wpro-
wadzenie dłuższych urlopów macie-
rzyńskich, zabiega też o ochronę praw
dzieci. Poseł Skrzydlewska jest autorką
przyjętego przez Parlament i niezwykle
ważnego dla całej Unii sprawozdania
dotyczącego walki z bezrobociem
wśród młodzieży. Joanna Skrzydlewska
bardzo dobrze reprezentuje wojewódz-
two łódzkie w PE.

dorota rutkow-
ska, Poseł rP
Lekcje europejskie dla
młodzieży, szkolenia
aktywizujące dla osób z
grup wiekowych naj-
bardziej narażonych na
bezrobocie, a szczegól-
nie kobiet 45+ i chcą-
cych wrócić do pracy po urlopach
macierzyńskich, bezpieczeństwo naj-
młodszych w ruchu drogowym, czyli
mały rowerzysta obowiązkowo w kasku,
rywalizacja sportowa w Skrzydlewska
Cup dla najmłodszych piłkarzy z całego
województwa, wreszcie wspólne marsze
seniora zachęcające starszych do ak-
tywności fizycznej – to przedsięwzięcia,
które poseł Skrzydlewska inicjuje, do

których mobilizuje i sama często bierze
w nich udział. Zawsze z dobrymi pomy-
słami, pełna optymizmu, chętna do po-
mocy.  Taka właśnie jest Joasia
Skrzydlewska – zwyczajna polska ko-
bieta, której Bruksela nie przesłoniła co-
dziennych problemów mieszkańców
regionu, który reprezentuje w Europie.
Często koleżanki posłanki z innych wo-
jewództw zwyczajnie zazdroszczą mi
Joasi, bo mam u siebie europarlamen-
tarzystkę, z którą tak dużo można zro-
bić.

alina łęcka-an-
drzeJewska, 
Prezes uniwersy-
tetu trzeciego
wieku w zgierzu
Miałam okazję poznać
Panią Joannę Skrzy-
dlewską osobiście. Za-
praszając Panią Poseł
na wykład do Zgierskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku miałam obawy, czy
funkcjonowanie Parlamentu Europej-
skiego będzie wystarczająco atrakcyj-
nym tematem dla seniorów. Okazało się
jednak, że pani Poseł tak zjednała sobie
słuchaczy i poruszyła tyle interesują-
cych dla kobiet i seniorek wątków, że
spotkanie znacznie się przedłużyło, a
wykład zamienił się w bardzo aktywne i
sympatyczne forum dyskusyjne.

Janusz Pawlak, 
dyrektor zesPołu
szkół nr 1 w kutnie
Joanna Skrzydlewska
nie tylko ciekawie opo-
wiada młodzieży o Unii
Europejskiej,  ale tez
szybko i łatwo nawią-
zuje z młodzieżą natu-
ralny kontakt.  Młodzież z mojej szkoły po
raz pierwszy raz miała możliwość po roz-
mawiać z politykiem europejskim, który
okazała się miłą i sympatyczną osobą.
Poseł Skrzydlewska umie jak nikt zmoty-
wować młodzież do nauki języków, a
wiedzę książkową przekazuje jak starsza
koleżanka z klasy. Świat europejskich sa-
lonów na chwilę zawitał do powiato-
wego miasta... za sprawą Joanny
Skrzydlewskiej!

zBigniew sukien-
nik, Prezes osP 
w kalenicach
Jesteśmy bardzo
wdzięczni Joannie
Skrzydlewskiej za
pomoc w pozyskaniu
samochodu na po-
trzeby naszej jednostki.
Zawsze możemy liczyć na wsparcie Jo-
anny Skrzydlewskiej, jej pomoc, a także
życzliwość. Dzięki temu możemy jeszcze
lepiej służyć naszym mieszkańcom.

Poseł Joanna Skrzydlewska 
Europejska Partia Ludowa

skrzydlewska.eu

2 miliardy euro
droga ekspresowa S-8
1,5 milarda euro
autostrada A1
685 mln euro
dostosowanie Centralnej Ma-
gistrali Kolejowej do prędkości
250 km/h
260 mln euro
modernizacja linii kolejowej
Łódź-Warszawa
115 mln euro
gospodarka odpadami komu-
nalnymi w Łodzi, faza II
80 mln euro
przygotowanie linii kolejowej
dużych prędkości

46 mln euro
przebudowa oczyszczalni w
Piotrkowie Trybunalskim
32 mln euro
przebudowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnej Bełchatowa
28 mln euro
przebudowa Wydziałów Biolo-
gii, Fizyki i Chemii Uniwersy-
tetu Łódzkiego
18 mln euro
Centrum Dydaktyczne 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi
11 mln euro
Centrum Technologii Informa-
tycznych Politechniki Łódzkiej

Te inwestycje nie powstałyby bez 5nansowego
wsparcia z Unii Europejskiej

Mówią o poseł Joannie Skrzydlewskiej

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego



szkolenia, staże, Praca

Joanna 
skrzydlewska

www.9miliardow.pl

Poseł do Parlamentu europejskiego

wejdź na stronę www.9miliardow.pl i dowiedz się więcej

P arlament Europejski, to cen-
trum unijnej legislacji i jedyne
takie miejsce na świecie. Tylko

tutaj można zdobyć bezcenne do-
świadczenie,  spotkać na korytarzu
przywódców europejskich państw. Od
początku kadencji Joanna Skrzydlew-
ska oferowała studentom i absolwen-
tom płatne  staże.  – Lubię młodych
ludzi, ich zapał, radość życia, opty-
mizm. To świetni pracownicy – mówi
Joanna Skrzydlewska. 

Zdaniem Joanny Skrzydlewskiej
studia to czas poszukiwań, nie każdy
wie kim chce być w przyszłości, bywa,
że kierunek studiów nijak się ma do
wykonywanego zawodu. A staż w
Brukseli jest uniwersalny.  Przyda się
tym, którzy marzą o posadzie w unij-
nych instytucjach i przyszłym pracow-
nikom korporacji czy biznesmenom.  -
Stażysta pracę zaczyna od razu, nie ma
czasu na ploteczki i herbatki - opo-
wiada poseł Skrzydlewska. - Ale jak tu
sobie poradzi, to wszędzie da radę.
Stażysta u poseł Skrzydlewskiej na po-
czątek szuka informacji, tłumaczy tek-
sty.  Później sesja, komisja, spotkanie.
- Moi stażyści kawę parzą dla siebie,
jak mają czas – zapewnia Joanna
Skrzydlewska. – Pracują intensywnie i
wyjeżdżają do Polski pewniejsi siebie,
bogatsi o nowe doświadczenia.  Troje z
ponad 40 stażystów Joanny Skrzy-
dlewskiej wygrało 2-miesięczny staż w
konkursie „Twoje pierwsze kroki w
Brukseli – graj o staż”. Aby go zdobyć
trzeba było rozwiązać test, składający
się z 40 pytań dotyczących funkcjono-
wania UE i jej instytucji.

Brukselscy stażyści Joanny 
Skrzydlewskiej, czyli... Poseł Joanna Skrzydlewska 

Europejska Partia Ludowa
skrzydlewska.eu

anna sitkowska
Staż ten pozostanie dla mnie niezwy-
kłym okresem w życiu. Nigdzie indziej
nie mogłabym tak efektywnie skon-
frontować swojej zdobytej na uniwer-
sytecie wiedzy teoretycznej z
praktyką. Codzienne stawianie czoła
kolejnym wyzwaniom pomogło mi
wykształcić w sobie nowe cechy cha-
rakteru i umiejętności, które z pewno-
ścią okażą się cenne już w niedalekiej
przyszłości. Do domu zabieram ze
sobą cały bagaż cennych doświad-
czeń, znajomości i niezapomnianych
chwil.

michał hanaJczyk
Doskonale pamiętam dzień, w
którym otrzymałem telefon z
biura pani poseł Joanny 
Skrzydlewskiej. Informację o
zakwalifikowaniu się na dwu-
miesięczny staż przyjąłem z
wielkim entuzjazmem. Od po-

czątku wiedziałem, że będzie to bezcenne do-
świadczenie, a zarazem doskonała okazja do
sprawdzenia własnych możliwości. Kiedy w Polsce
rozmawia się o stażach skojarzenia są 
jednoznaczne – przynieś kawę, zatemperuj ołó-
wek, skseruj dokument, złam ołówek żebyś mógł
go znowu zatemperować. Po pierwszym dniu spę-
dzonym w brukselskim biurze zrozumiałem jedno
– tutaj wszyscy używają automatycznych ołów-
ków. Komisje, spotkania, praca z raportami 
– jednym słowem o nudzie nie ma mowy. Staż był

dla mnie jak nauka jazdy na rowerze, w trybie eks-
presowym. O asekuracyjnym kiju nie było mowy,
boczne kółka zniknęły po kilku metrach i zanim
zdążyłem się obejrzeć jechałem sam do wyzna-
czonego celu.

Paweł rogaliński 
Każdy kolejny dzień to nowe odkrycia, nowe do-
świadczenia, nowe spojrzenia na wspólną Europę.
Każdy poranek przepełnia burza świeżych idei i
rozwiązań. Dynamika zmian w parlamencie jest
niewyobrażalna, a bycie jej czę-
ścią to wspaniałe uczucie.
Uczucie możliwości wniesienia
w unijną wspólnotę swojej
małej „cegiełki”. Serdecznie
dziękuję za to Pani Poseł 
Joannie Skrzydlewskiej a także
wszystkim pracownikom biura.

Wspomnienia stażystów Joanny Skrzydlewskiej Adresy 5lii Biura Posel skiego
Joanny Skrzy dlew skiej
Biuro Poselskie w Łodzi
ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, Polska
tel. 42 633 80 60

Bruksela:
Parlement Européen, Bât. Altiero Spinelli
14E157 60, rue Wiertz / Wiertz straat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
tel: +32 (0)2 28 47282

FILIE:
Aleksandrów Łódzki
ul. 11-go Listopada 3 (I piętro), 
Aleksandrów Łódzki 95-070
Bełchatów
ul. Kwiatowa 6, Bełchatów 97-400
Koluszki
ul. 11-go Listo pada 65, pokój nr 319 (III piętro), 
Koluszki 95-040
Pabianice
ul. Gdańska 6, Pabianice 95-200
Piotrków Trybunalski
ul. Rycerska 6,Piotrków Trybunalski 97-300
Poddębice
ul. Pułaskiego 3, Poddębice 99-200
Radomsko
ul. Piłsudskiego 4, Radomsko 97-500
Sieradz
ul. Rynek 19, Sieradz 98-200
Skierniewice
ul. St. Rybickiego 8, lok. 212 Skierniewice 96-100
Wieluń
ul. Narutowicza 4, Wieluń 98-300
Zduńska Wola
ul. Łaska 49, Zduńska Wola 98-220


