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W 1952 r. utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, której członkami zostało  
6 krajów. Wiele lat funkcjonowała nazwa Wspólnota Europejska. Unia Europejska 
powstała zaś 1 XI 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht. Dziś liczy 28 państw. Polska 
nawiązana stosunki dyplomatyczne z WE w 1988 roku. Oficjalnie do UE wstąpiliśmy 
1 maja 2004 roku wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, 
Słowenią i Węgrami. 



16 KWIETNIA 2003 ROKU 

15 LAT TEMU NA ATEŃSKIEJ AGORZE, U STÓP  AKROPOLU , 

ÓWCZESNY PREMIER LESZEK MILLER I SZEF MSZ 

WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ PODPISALI W IMIENIU POLSKI 

TRAKTAT AKCESYJNY

Czekaliśmy na tę chwilę wiele lat i wreszcie nadeszła. W sobotę 1 maja 2004 roku 
wszedł w życie podpisany rok wcześniej u stóp ateńskiego Akropolu traktat 
akcesyjny, w myśl którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Nie 
można było wybrać lepszego miejsca. To bowiem w starożytnej Grecji zrodziła się 
idea kontynentu wspólnych wartości. Filozofowie nawiązali w niej nazwa Europa, 
której pierwszy użył w V wieku p.n.e. Herodot.  
 
Wielu z nas wciąż pamięta radość, jaka towarzyszyła nam podczas organizowania 
1 maja 2004 roku pikników. Młodzież śpiewała oficjalny hymn Unii-„Odę do 
radości” Ludwiga van Beethoven, której uczono się na lekcjach muzyki. Tego dnia 
na tysiącach budynków zawisła niebieska flaga z kręgiem dwunastu złotych 
gwiazd, oznaczających jedność, solidarność i harmonię między narodami.  
 
Cieszyli się nie tylko zwykli ludzie, ale też politycy, którzy od końca lat 80., 
zabiegali o przystąpienie Polski do UE. Wśród nich byli Leszek Miller i 
Włodzimierz Cimoszewicz. To oni 16 kwietnia 2003 roku podpisali wcześniej już 
wspomniany traktat akcesyjny. 1 maja wśród świętujących nie mogło zabraknąć 
trzeciej sygnatariuszki Danuty Hübner. Cieszyli się także Aleksander Kwaśniewski 
i Lech Wałęsa. Obaj zachęcali do uczestnictwa w referendum o przystąpieniu 
Polski do UE. Jak się okazało tego dnia, na „tak” zagłosowało 77,5 % Polaków, 
którzy przystąpili do głosowania.  
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30 KWIETNIA 2004 ROKU 

W PRZEDDZIEŃ WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI WYGŁOSIŁ 

UROCZYSTE PRZEMÓWIENIE NA PLACU PIŁSUDSKIEGO  
W WARSZAWIE
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Źródło: Aleksander Kwaśniewski

TRAKTAT 
ATEŃSKI 

W imieniu Polski 
pod traktatem 
ateńskim 
podpisała się 
ówczesna minister 
ds. europejskich 
Danuta Hubner. 

Copyright: EP

HYMN UNII EUROPEJSKIEJ „Oda do Radości”  
Muzyka: Ludwig van Beethoven 
Autorzy tekstu: Friedrich Schiller, Rein Sepp  

Źródło: Twoja Europa



Co nam dała Unia Europejska? 
1 maja mija równo 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 
Korzyści głównie związane z członkostwa można podzielić na dwie kategorie: materialne, najczęściej 

związane z funduszami unijnymi, dzięki którym następuje między innymi wzrost inwestycji 
infrastrukturalnych oraz polityczne, czyli udział w podejmowaniu decyzji. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
Dzięki nim nasz kraj się zmienił. Możemy to obserwować 
dookoła nas. Dobre drogi, nowe atrakcje turystyczne, 
nowoczesne szpitale czy zabytki, które odzyskały dawny 
blask i odwiedzających je turystów. Te zmiany widać gołym 

okiem! Dzięki Funduszom Europejskim 
Polska pięknieje. 

SWOBODY 
Korzystanie ze swobodnego podróżowania 
w ramach strefy Schengen, prawo do pracy 
i osiedlania się wybranym kraju UE, 
możliwość podejmowania studiów lub 
udział w licznych programach wymiany 
(np. Erasmus +) jak i lepsza ochrona praw 
pasażerskich i konsumenckich to tylko kilka 
z licznych swobód z jakich korzystamy. 

JEDNOLITY RYNEK  
Tzw. „jednolity rynek” umożliwia swobodny przepływ 
większości towarów, usług, kapitału i osób w granicach UE 
i stanowi główną siłę napędową unijnych gospodarek 

BEZPIECZEŃSTWO 
Unia to wspólnota polegająca na budowaniu 
konkurencyjnej gospodarki, ale nie tylko. To także 
gwarancja bezpieczeństwa dla 500 mln obywateli, 
którzy od 70 lat żyją w pokoju. 



BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ 
Czy wiesz, że Unia Europejska ma swój własny budżet  

i każdy kraj członkowski wpłaca do niego środki? 

Ten budżet to średnio: 
140 000 000 000 euro rocznie  
suma, która na wpływ na codzienne życie 500 mln Europejczyków. Środki te 
służą realizacji różnorakich celów UE związanych z dobrobytem społecznym, 
rozwojem gospodarczym czy ochroną środowiska. oraz polityczne, czyli udział  
w podejmowaniu decyzji. 

DZIAŁANIA WSPIERANE Z UNIJNEGO 
BUDŻETU MOGĄ PRZEŁOŻYĆ SIĘ NA: 

1. stabilną gospodarkę 
i rynek pracy 

2. odpowiedniej jakości 
edukację 

3. dobry stan zdrowia  4. czyste środowisko 5. przystępny transport 



Budżet UE to około 1% dochodu narodowego brutto całej UE. Średnio to 140 mld euro rocznie, co daje 
sumę prawie dwukrotnie większą niż roczny budżet Polski. 

Budżet finansowany jest głównie (w 98 proc.) z zasobów własnych UE. 
Całkowita kwota zasobów własnych na pokrycie rocznych płatności nie może przekraczać 1,20 proc. 
unijnego dochodu narodowego brutto (DNB); pozostałe 2 proc. dochodów budżetowych pochodzi  
z innych źródeł. 

Skąd pochodzą środki w budżecie Unii Europejskiej? 
• 76% budżetu UE to składki państw członkowskich (według ich DNB co oznacza, że kraje o silniejszej 

gospodarce wpłacają wyższe kwoty); 
• 12 % budżetu to podatki nałożone na towary importowane do UE; 
• 11% budżetu to podatek VAT; 
• około 0,33 % to całkowitych dochodów z tytułu VAT, który wpłacają państwa członkowskie UE;  
• 1% inne. 

Wielkość składek krajowych jest dostosowana do koniunktury gospodarczej poszczególnych krajów. 
Budżet jest następnie dzielony na sfinansowanie potrzeb wynikających z wdrażania poszczególnych 
polityk i priorytetów. Dwa terminy są często używane do określania zależności między danym państwem, a 
budżetem UE: „płatnicy netto” – kraje, które wpłacają więcej do unijnego budżetu niż z niego otrzymują, 
oraz „beneficjenci netto” – kraje, które otrzymują więcej niż wpłacają.

Rzut oka na Budżet UE 



Kto zarządza budżetem Unii Europejskiej? 
Każdego roku opracowywany jest budżet roczny, 
u w z g lęd n i a jąc y s z e r s zą , s i e d m i o l e t n ią 
perspektywę finansową.  
Komisja Europejska przygotowuje propozycję 
budżetu, którą przedstawia reprezentantom 
k r a j ó w c z ło n k o w s k i c h w R a d z i e , o r a z 
Parlamentowi Europejskiemu. Po procesie 
negocjacji przyjmowana jest ostateczna wersja 
budżetu. 
Nie oznacza to jednak, że wszystkie decyzje 
dotyczące unijnego budżetu podejmowane są w 
Brukseli. Choć odpowiedzialna jest za niego 
Komisja Europejska, 80% środków wydawane jest 
przez państwa członkowskie. Zapewnienie, że 
pieniądze te przeznaczane są na odpowiednie 
cele, leży w gestii rządów krajowych. w  
W przypadku, gdy nie wywiązują się z tego 
o b o w ią z k u , K o m i s j a E u r o p e j s k a m o że 
interweniować, w razie konieczności wstrzymując 
płatności. 

Rzut oka na budżet UE 

Budżet europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (EFSI) na lata 2014–2020 wynosi 
ponad 450 mld euro i został przeznaczony na 
wspieranie państw członkowskich i regionów w 
realizacji strategii Europa 2020, a także na 
promowanie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i morskich oraz zrównoważonego 
gospodarowania zasobami naturalnymi. 
 
Polska zaś jest największym beneficjentem 
budżetu UE na lata 2014-2020 otrzymując 
105,8 mln euro co dało około 440 mld zł, w 
tym 305 mld złotych z polityki spójności i 119 
mln złotych ze Wspólnej polityki rolnej. 

Województwo łódzkie otrzyma z kolei 8 mln 
złotych z samych funduszy regionalnych z Unii 
Europejskiej w latach 2014-2020. 



NA CO WYDAWANY JEST BUDŻET UE? 
W o k r e s i e p r o g r a m o w a n i a 2 0 1 4 – 2 0 2 0 
obowiązują nowe ramy legislacyjne dotyczące 
pięciu funduszy podlegających polityce spójności 
UE, wspólnej polityce rolnej i wspólnej polityce 
rybołówstwa. 
Te pięć europejskich funduszy strukturalnych  
i inwestycyjnych (EFSI) obejmuje: 
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), 
• Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 
• Fundusz Spójności, 
• Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
• Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) – 
wspomaga wyważony rozwój  
w różnych regionach UE. 
 

Europejski Fundusz Morski i 
Rybacki (EFMR) – pomaga 
rybakom w przejściu na 
zrównoważone praktyki połowowe,  
a społecznościom zamieszkującym 
obszary przybrzeżne – w 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki, 
przez co poprawia jakość życia na 
europejskich obszarach nadmorskich. 

 
Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS) – wspiera realizowane w całej 
Europie projekty związane  
z zatrudnieniem oraz inwestuje  
w kapitał ludzki Europy – 
pracowników, młodych ludzi  
i wszystkie osoby poszukujące pracy. 
 

Fundusz Spójności – wspiera 
projekty w dziedzinie transportu  
i ochrony środowiska w krajach,  
w których dochód narodowy brutto 
(DNB) na mieszkańca jest niższy niż 
90 proc. średniej unijnej. W latach 
2014–2020 były to: Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, 
Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, 

Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) – jego 
zadaniem jest zaradzenie konkretnym 
problemom, z jakimi zmagają się 
obszary wiejskie w UE.Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia  
i Węgry. 



Wbrew początkowym obawom od pierwszego roku obecności w UE nasz kraj otrzymywał z budżetu UE 
więcej środków, niż do niego wpłacał.  
Od 2009 r. Polska jest największym beneficjentem netto unijnego budżetu. 
1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, rozpoczynając tym samym 
ważny etap w rozwoju gospodarczym kraju. Krytyków unijnego rozszerzenia w Polsce nie brakowało, 
kreślono wiele czarnych scenariuszy. Z czasem okazało się, że obawy, o których mówiono Polakom przed 
wejściem o UE - że Polska stanie się płatnikiem netto, nie będzie umiała wykorzystać środków unijnych, 
stanie się tylko rynkiem zbytu dla UE - okazały się zupełnie nieprawdziwe. pozytywnie prze- szła 
najpoważniejszy test – globalny kryzys gospodarczy i jako jedyne państwo w UE nie pogrążyła się w 
recesji w 2009 r. 

Zaważają to także liczni eksperci. 

„Wejście Polski do UE sprawiło, że możliwości rozwoju naukowego, ale i biznesowego stały się 
praktycznie nieograniczone. Możliwości współpracy z innymi Uczelniami, ośrodkami badawczymi, 
instytucjami naukowymi zmieniają od 15 lat polskie środowisko naukowe. Nie wszyscy w takim samy 
zakresie są tego beneficjentami. Niemniej niewielu może powiedzieć, że to jest skutek "zamkniętych 
drzwi". Z drugiej strony wymiana handlowa, różnego rodzaju formy współpracy międzynarodowej tworzą 
nie tylko możliwości wzrostu konkurencyjności, ale także opłacalności prowadzenia biznesu. W sposób 
szczególny dotyczy to firm opartych na nowych technologiach - jednolity rynek, jak i jednolity język 
kreują niedostępne jeszcze 15 lat temu możliwości skalowania działań firmy”. 
prof. dr hab. Robert Kozielski 
Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania 
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Unia Europejska się opłaca - 
zwłaszcza Polsce



Od początku członkostwa w UE, po opłaceniu składek, Polska otrzymała netto łącznie ponad 90 mld euro. 
Oznacza to, że za każdą złotówkę wpłaconą do budżetu UE do Polski wróciły trzy złote. Polska jest 
największym odbiorcą środków na politykę regionalną i jednym z największych beneficjentów unijnej 
Wspólnej Polityki Rolnej. 
Fundusze strukturalne stanowią wyrównanie związane z otwarciem polskiego rynku blisko 40 mln 
konsumentów na towary i usługi z państw Europy Zachodniej, głównie z Niemiec. 
W latach 2014–2020 Polska utrzyma pozycję największego beneficjenta netto unijnego budżetu, gdyż w 
wyniku negocjacji wieloletnich ram finansowych uzyskała rekordową kwotę blisko 106 mld euro (z 
ogólnego budżetu UE uzgodnionego na poziomie 960 mld euro). Nigdy w historii polityki spójności 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało w ramach jednej perspektywy finansowej takiego wsparcia 
finansowego jak Polska na lata 2014–2020. 
Bilans członkostwa z okazji 10-lecia Polski w UE dokonany w 2014 r. pokazał, że Polska stała się liderem 
wzrostu gospodarczego. Po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę, a Polska osiągnęła dwie 
trzecie średniego poziomu rozwoju gospodarczego UE. Jeszcze w 2003 r. polski PKB na osobę, mierzony 
wartością siły nabywczej, wynosił 48,8% średniej unijnej. W 2015 r. wyniósł już 69%. Polska gospodarka 
pozytywnie prze- szła najpoważniejszy test – globalny kryzys gospodarczy i jako jedyne państwo w UE nie 
pogrążyła się w recesji w 2009 r.  
 
Źródło: Europa.eu 

Unia Europejska się opłaca - 
zwłaszcza Polsce





Na poziomie regionalnym planuje się realizację 16 dwufunduszowych, regionalnych programów 
operacyjnych. Te środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie regiony mają dostać ponad 31,28 mld euro.  
To więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej UE, gdyż wówczas wszystkie województwa 
otrzymały łącznie ponad 19,8 mld euro. 
Pieniądze w nowej perspektywie finansowej UE mają być dzielone pomiędzy regiony według tak 
zwanego algorytmu berlińskiego. Takim algorytmem posługuje się Komisja Europejska, dzieląc kwotę na 
politykę spójności na kraje członkowskie. Algorytm ten uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców danego 
regionu, bezrobocie, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą (popyt) w regionie, liczoną per capita 
względem średniej unijnej.  
Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
A ŚRODKI UNIJNE

Nasze województwo otrzyma 2 mld 256 mln euro.

Jedną z najważniejszych i największych zmian w perspektywie 2014-2020 jest nowy system podziału 
środków unijnych. W najbliższych latach znacznie większą rolę niż do tej pory będę odrywać regiony. 
Dzięki pozytywnym doświadczeniom z wdrażania programów regionalnych w okresie 2007-2013, 
obecnie samorządy będą zarządzać znacznie większą pulą środków wspólnotowych. Oznacza to także 
większą odpowiedzialność za realizację polityki rozwoju własnego regionu. Zmiana w systemie wynika 
także m.in. stąd, że działania realizowane z poziomu regionalnego w wielu przypadkach są precyzyjnie 
dostosowane do potrzeb rozwojowych określonego terytorium. Marszałkowie posiadają najlepszą wiedzę 
o mocnych i słabych stronach województwa, a także specyficznych potrzebach swojego regionu. Dlatego 
też są w stanie efektywnie wykorzystać przekazane im fundusze, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty.  
Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 



W 2020 r. dobiegnie koniec siedmioletniego programowania budżetu Unii Europejskiej, których Polska 
korzystała w pełni jako członek Wspólnoty. Fundusze unijne przyczyniły się do rozwoju 
przedsiębiorczości oraz wspieranie innowacyjnych projektów w Polsce jaki regionie tj. województwie 
łódzkim.  
 
Projekty realizowane dzięki funduszom europejskim przyczyniają się do zwiększonej atrakcyjności oraz 
większych walorach województwa łódzkiego. Pokazują one również silny popyt na środki unijne 
przeznaczone na wspieranie innowacyjności u podstaw naszej gospodarki – czyli wśród małych i 
średnich przedsiębiorstw.  
 
Możemy być dumni z naszego dotychczasowego dorobku w Unii Europejskiej. Po wejściu do Unii w 2004 
r. Polska bardzo szybko pokazała unijnym partnerom, że jest równoprawnym członkiem struktur, 
zaangażowanym i gotowym do współpracy. 
 
Poniżej prezentujemy zrealizowane projekty dzięki wsparciu funduszy europejskich.Mamy nadzieję że 
przedstawione, wzięcia będą zachętą oraz motywacją do sięgania po fundusze w kolejnej perspektywie 
budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2028.  

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
A ŚRODKI UNIJNE



Przedmiotem projektu było stworzenie spójnej marki 
regionalnej związanej z organizacją wojewódzkiego 
święta truskawki – największej plenerowej imprezy 
w rejonie zwanym zagłębiem truskawkowym. Łączy 
ona w sobie różnorodne elementy tradycji i 
obyczajowości regionalnej, a oprócz promocji 
truskawek, stanowi ogniwo budowania tożsamości 
lokalnej, uwzględniający tradycje tej okolicy.  

Impreza powstała w uznaniu dla pracy producentów 
truskawek i korzyści płynących z uprawy tych 
sezonowych owoców, która obejmuje prawie 300 
hektarów. W ramach tego dwudniowego święta 
istotną rolę pełnią konkursy związane z uprawą 
truskawki, w tym na: najsmaczniejsze ciasto, 
truskawkową fraszkę, truskawkową nalewkę. 
Imprezie towarzyszą koncerty, a na scenie swoje 
artystyczne dokonania prezentują zespoły ludowe 
orkiestry dęte czy szkolne zespoły. 

Truskawkowe Zagłębie 
Nazwa projektu: Święto truskawki w Buczku

Źródło: LaskOnline.pl



W tym projekcie Sieradz doskonale wykorzystał spuściznę 
regionu, ponieważ to w tym mieście urodził się Antoine 
Cierplikowski, który wypromował fryzurę na chłopczycę. 
Mistrz fryzjerstwa – wymieniamy w podręcznikach jako 
jeden z najważniejszych ludzi w historii tego zawodu – 
powracając w dojrzałym wieku do rodzinnego miasta 
zaowocowa ł przekazaniem tajników rzemios ła 
fryzjerskiego lokalnym przedstawicielom tej profesji. 
Festiwal Open Hair jest imprezą cykliczną która opiera się 
na wystawach promocyjnych, targach oraz pokazach 
fryzjerskich.  

Festiwal Fryzur  
Nazwa projektu: Open Hair– innowacyjne Marka 

 
Po zastrzyku unijnych pieniędzy, budowa 
polskich dróg nabrała rozpędu. Przykładem 
jest budowa 144 kilometrowego odcinka 
Stryków-Toruń, fragmentu autostrady A1, 
łączącej Gdańsk z południem Polski. To jeden z 
największych węzłów komunikacyjnych w 
kraju. 

Lepsze Połączenia Między Miastami Za Sprawą Autostrad  
Nazwa projektu: Budowa autostrady A1, odcinek Toruń-Stryków 

Źródło: MostyLodz



Projekty Łódzkiego Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego 

Centrum realizuje swoje zadania poprzez projekty międzynarodowe, krajowe i lokalne. Do tej pory 
zrealizowanych było ponad 200.  

Jednym z nich był remont oraz doposażenie bazy dydaktycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  Cel główny został osiągnięty poprzez: - zwiększenie funkcjonalności 
i standardu pomieszczeń Centrum poprzez ich remont dla potrzeb realizacji wysokiej jakości kształcenia, - 
zwiększenie dostępności pomieszczeń ŁCDNiKP dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie remonty 
i dostosowanie infrastruktury oraz zakup infokiosku, - umożliwienie nauki w obszarze mechatroniki poprzez 
zakup sprzętu i wyposażenia do edukacji w danej dziedzinie, - umożliwienie zwiększania kompetencji ICT 
oraz nabycia umiejętności zastosowania TIK w mechatronice przez uczniów i kursantów Centrum poprzez 
zakup wyposażenia komputerowego. 

Innym przykładem był projekt : Energia przyszłości – 
energią Twojej kariery.  
Celem głównym była poprawa zdolności do 
zatrudnienia 48 uczniów z Zespo łu Szkó ł 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 15 poprzez dodatkowe zajęcia 
specjal istycznych, nabycie i potwierdzenie 
kompetencji w obszarze technologii pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz realizację staży 
zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym. 

Warto też wspomnieć o kształceniu młodego pokolenia poprzez realizację projektu Mechanik taboru 
tramwajowego. 
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 50 uczniów (1K49M) ZS 
Ponadgimnazjalnych Nr 9,Nr 22, Zespołu Szkół Techn-Inf, ZS Samochodowych w Łodzi poprzez dodatkowe 
zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego i 
kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci w okresie od 01.01 
2017 do 31.07.2018 . 

Źródło: ŁCDNiKP 



Projekty Łódzkiego Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego 

„W ciągu ostatnich 15 lat Unia Europejska przyczyniła się do zorganizowania w naszej jednostce wielu 
stanowisk techniczno-dydaktycznych dla potrzeb przygotowania uczących się do osiągania nowych 
kwalifikacji zawodowych w trybie formalnym i pozaformalnym.  Przede wszystkim mogliśmy 
rozbudować nasze pracownie o sprzęt z zakresu szeroko rozumianej mechatroniki, w tym najnowsze 
obrabiarki sterowane numerycznie, tekstronikę, akwatronikę, inteligentny dom i zarządzanie 
produkcją. 
Ponadto dzięki naszym projektom dofinansowanym ze środków europejskich szkoły zarówno 
zawodowe jak i ogólnokształcące znacznie wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną  
np. o nowoczesny sprzęt komputerowy (mobilne pracownie komputerowe, tablice interaktywne, 
pomoce dydaktyczne do nauki podstaw programowania, doposażenie pracowni przyrodniczych 
(chemicznych i fizycznych). Prawie 15 tysięcy uczniów skorzystało z dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
a nauczyciele doskonalili swoje kompetencje zawodowe”. 
  
Janusz Moos 
Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
wraz z pracownikami 



Do obiektów będących przedmiotem inwestycji należy Pałac braci Karola i Emila Steinertów znajdujący się 
przy ulicy Piotrkowskiej 272 a i b, budynki dawnej Drukarni i Farbiarni przy ulicy Piotrkowskiej 274 oraz 
budynek gospodarczy (przy ul. Piotrkowskiej 272 a), które są częścią dawnego zespołu fabrycznego Karola 
Gottlieba Steinerta. 
W ramach Projektu przywrócony zostanie pierwotny stan wyglądu budynków, ponadto zostanie 
zagospodarowany teren przyległy wraz z przywróceniem ogólnodostępnych ogrodów pałacowych. Nastąpi 
odtworzenie budynku, które polegać będzie na przeniesieniu oryginalnych elementów konstrukcyjnych w 
części istniejącej i odtworzeniu bliźniaczej, brakującej części budynku. W ramach przedsięwzięcia zostaną 
także wykonane elementy małej architektury, nawierzchnia chodników oraz dróg wewnętrznych i wycinka 
oraz nasadzenie roślin. 
Źródło: Urząd Miasta Łodzi 

Zagospodarowanie Zespołu Obiektów Pofabrycznych  
I Kompleksu Pałacowego Steinertów  

 

Projekt przewiduje zakup 12 niskopodłogowych tramwajów. 
Nowy tabor obsługiwał będzie linię nr 14 kursującą w relacji 
„DĄBROWA - Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Piłsudskiego, 
Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego - DWORZEC ŁÓDŹ 
ŻABIENIEC". Trasa linii przebiega w pobliżu trzech punktów 
przesiadkowych integrujących transport miejski i regionalny 
(Łódzka Kolej Aglomeracyjna). Łącząc dw. Łódź Żabieniec, dw. 
Łódź Kaliska oraz przystanek Łódź Dąbrowa linia oferuje 
przejazd przez centrum miasta trasą W-Z. Na potrzeby obsługi 
nowego taboru wybudowana zostanie hala przeglądowo-
naprawcza wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i 
specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, zlokalizowana na 
terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej. 
Źródło: Urząd Miasta Łodzi 

Niskoemisyjny Transport W Łodzi  

Źródło: uml.lodz.pl



Projekty Regionalnej Organizacji Turystycznej  
Województwa Łódzkiego 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Łódzkiego stara się optymalnie wykorzystywać 
możliwości finansowe Unii Europejskiej dotyczące 
realizacji projektów turystycznych. 
Do najciekawszych zaliczyć można: 
• Zawód Informator Turystyczny (projekt 

samodzielny) - celem projektu było przygotowanie 
profesjonalnie wykształconych, posługujących się 
branżowym językiem angielskim INFORMATORÓW 
TURYSTYCZNYCH – osób zajmujących się obsługą 
rosnącego w województwie łódzkim ruchu 
turystycznego. Projekt finansowany był ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

• Profesjonalna Akademia Turystyki – był to otwarty 
Projekt szkoleniowy, skierowany do osób dorosłych 
pracujących w branży turystycznej na terenie województwa 
mazowieckiego, które z własnej inicjatywy (poza godzinami 
pracy) chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, 
nabywając nowe lub rozwijając już posiadane umiejętności 

Źródło: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 

„Środki unijne przeznaczone na rewitalizację pozwoliły przywrócić do życia wiele obiektów o wartości 
historycznej, co znacząco podniosło atrakcyjność turystyczną Łodzi. Dzięki unijnym programom objęto 
szkoleniem ok. 5 tysięcy pracowników i ok. 950 firm z branży turystycznej, podnosząc jakość usług 
turystycznych w Łodzi.Nastąpił kilkukrotny wzrost liczby hoteli w Łodzi, w tym sieciowych, co 
znacząco pozwoliło zwiększyć liczbę turystów odwiedzających nasze miast” 
Sylwester Pawłowski - prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego 



Celem projektu jest stworzenie w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi nowoczesnej, interaktywnej wystawy, 
prezentującej dorobek kulturowy ludzkości, w tym naukowy, przy wykorzystaniu skansenu urządzeń 
elektrowni oraz nowych eksponatów. Wystawa interaktywna przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co 
pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. W ramach projektu powstanie wystawa 
stała, obejmująca 3 ścieżki: Przetwarzanie energii; Mikroświat-Makroświat; Rozwój wiedzy i cywilizacji. 
Aktualnie w zrewitalizowanym obiekcie EC-1 Zachód w Łodzi zlokalizowany jest skansen odnowionych 
zabytkowych maszyn przemysłowych, który zostanie „ożywiony” dzięki realizowanemu projektowi. 
Realizacja projektu umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi. 
Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój turystyki kulturowej i biznesowej oraz poprawi sytuację na rynku 
pracy poprzez stymulowanie przemysłów kreatywnych. 
Źródło: EC-1 Łódź - Miasto Kultury Centrum Nauki i Techniki EC1 

Aranżacja I Wykonanie Ekspozycji I Wyposażenia 
Centrum Nauki I Techniki W Łodzi   

 

Celem Projektu „Budowa Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej Etap II” jest poprawa 
dostępności transportowej woj. łódzkiego 
poprzez rozszerzenie działalności przewozowej 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. o.o. na 
obszarze woj. o odcinki linii kolejowych: 
Gałkówek/Koluszki–Tomaszów Mazowiecki–
Opoczno, Ga łkówek/Koluszki–Piotrków 
Trybunalski–Radomsko, Skierniewice-Łowicz–
Kutno oraz poprawienie oferty przewozowej 
ŁKA w relacjach z Łodzi do Skierniewic, 
Sieradza, Kutna i Łowicza. 
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego  
Woj. Łódzkiego. 

Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II  

Źródło: uml.lodz.pl

Źródło:Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.



Celem projektu było przeciwdziałanie degradacji środowiska Załęczańskiego Parku krajobrazowego 
rezerwatu geologicznego „Węże”, który osiągnięto poprzez  budowę ścieżki dydaktycznej przebiegającej 
głównie przez malownicze, cenne przyrodniczo i krajobrazowo, tereny parku zlokalizowane w obszarze 
Miasta i Gminy Działoszyn. Przedsięwzięcie objęło budowę 14 stanowisk dydaktycznych z tablicami 
informacyjnymi oraz kierunkowskazami, wykonanie miejsc odpoczynku  
i miejsc postojowych dla pojazdów i rowerów. Cała trasa ścieżki obejmuje 19 km. Oprócz jej wyznaczenia 
Miasto Działoszyn opracowało przewodnik wraz z mapą, aplikację na urządzenia mobilne umożliwiającą 
przeprowadzenie interaktywnej, zadaniowej gry terenowej, która można bezpłatnie pobrać ze strony Google 
Play.  
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego. 

Ścieżka Dydaktyczna - Najcenniejsze Walory 
Przyrodnicze Miasta I Gminy Działoszyn   

W ramach projektu realizowane są nieodpłatne 
badania kolonoskopowe (wraz ze znieczuleniem). 
Badania prowadzone są w pracowniach Salve sp z 
o.o. w Łodzi. Realizacja zadania zwiększyła liczbę 
dotychczas wykonywanych badań, o co najmniej 
15%. W celu zapewnienia większej dostępności 
(osoby pracujące), badania prowadzone są min. 2 
dni w tygodniu w godz. popołudniowych, po 
godzinie 18:00 oraz. w 2 soboty. Wszystkie 
lokalizacje dostosowane są do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami ruchowymi. 
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Łódzkiego. 

Dbam O Zdrowie - Program Badań Przesiewowych  
W Kierunku Wykrycia Nowotworu Jelita Grubego 

Źródło:Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.



Źródło:Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.

W dawnej wsi Lipce, leżącej w powiecie skierniewickim 
województwa łódzkiego rozgrywa się akcja powieści 
„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta. Za tą powieść 
polski pisarz został uhonorowany Nagrodą Nobla w 
dziedzinie literatury. W miejscu tym utworzono Muzeum 
Regionalne – skansen z pamiątkami związanymi z postacią 
Władysława Reymonta. Odtworzono w nim wnętrza chałup 
chłopskich z ich wyposażeniem. Zgromadzono tu m. in. 
tkaniny, hafty, stroje, ale także narzędzia rolnicze. 
Zadaniem projektu jest wykorzystanie walorów 
k u l t u r o w y c h o r a z p r z y r o d n i c z y c h g m i n y l i p c e 
reymontowskie. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie 
odwiedzającym dogodnej rekreacji połączonej z edukacją, 
umożliwi rozwój turystyki w północno – wschodniej części 
woj. łódzkiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej. 
Głównym celem jest wypromowanie zagrody ludowej w 
lipcach reymontowskich jako markowego produktu 
turystycznego woj. łódzkiego. w tym celu przewiduje się 
adaptację zabudowań na cele turystyczne, wykonanie 
nowego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika wzdłuż 
ul. Wiatracznej, przyłącza kanalizacji i instalacji wodno-
kanalizacyjnej, estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzacji 
pomieszczeń „chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, 
sprzętu estradowego, mebli ogrodowych oraz zakup 
wyposażenia „chałupy” i sprzętu turystycznego. 
 
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego. 

Zagroda Ludowa W Lipcach Reymontowskich 
Markowym Produktem Turystycznym Woj. Łódzkiego 

Źródło:Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego. 

Źródło: http://www.lipcereymontowskie.pl

Źródło: http://www.lipcereymontowskie.pl

Źródło: http://www.lipcereymontowskie.pl



Trasa  „Górna” powstała jako nowa droga w  sieci dróg publicznych Łodzi , łącząca istniejącą Al. Jana 
Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej Nr 1. Inwestycja ta znacząco skróciła  
przebieg drogi krajowej przez miasto, wyprowadzając dużą część ruchu ciężkich pojazdów  
z południowej części jego centrum. Inwestycja podzielona była na dwa etapy: etap pierwszy - objął 2 
km odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej (współfinansowany z Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013), a etap drugi 2,4 km odcinek od ul. Pabianickiej do ul. 
Paradnej ( współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) , przy czy oba 
etapy były  realizowane  jednocześnie. 
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.

Budowa Trasy „Górna"  
Na Odcinku Od Al. Włókniarzy Do Ul. Rzgowskiej 

Projekt miał na celu utworzenie pierwszego w 
centralnej części Polski uzdrowiska opartego na 
bazie wód geotermalnych i obejmowa ł : 
rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno 
– ściekowej gminy, w tym oczyszczalni ścieków w 
U n i e j o w i e ; p r z e b u d o w ę i r o z b u d o w ę 
podstawowej infrastruktury drogowej na terenie 
gminy; ochronę przeciwpowodziową terenów 
inwestycyjnych; renowację zamku wraz z 
otoczeniem oraz przebudowę kina na Dom Pracy 
Twórczej.  
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Łódzkiego. 

Budowa Kompleksu Termalno – Basenowego  
W Uniejowie 

Źródło:Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.

Źródło: TermyUniejów



Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim dzięki wsparciu funduszy 
europejskich organizuje w ramach umowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, pod patronatem 
Marszałka Województwa Łódzkiego Międzynarodową Wystawę Lotniczą FLY FEST na lotnisku w 
Piotrkowie Trybunalskim. 
Fly Fest przyczynia się do popularyzacji polskiego lotnictwa, zyskując jednocześnie popularność. W skład 
wystawy wchodzą także pokazy lotnictwa wojskowego i akrobacji lotniczych, koncerty i inne atrakcje dla 
rodzin dziećmi. 
 
Źródło: http://mapadotacji.gov.pl  

Międzynarodowa Wystawa Lotnicza Fly Fest   

Źródło: FlyFest

Źródło: FlyFest

Źródło: FlyFest

Źródło: FlyFest



Projekt dotyczy zastosowania nowoczesnych rozwiązanych związanych z wdrożeniem nowego produktu – 
wielowarstwowego laminatu foliowego o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych z 
zabezpieczającym transparentnym nadrukiem widocznym w świetle UV. Produkt i technologia jego 
produkcji zostały opracowane w ramach prac badawczych przeprowadzonych samodzielnie przez   firmę 
Nowy produkt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowanie potencjalnych 
klientów (producentów produktów żywnościowych oraz przetwórców materiałów opakowaniowych 
konfekcjonujących gotowe opakowania) oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji 
konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się 
zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. 
Źródło: mpadotacji.gov.pl 

Wdrożenie Innowacji Produktowej W Arplast   
W Pabianicach 

 

„Zaprogramuj przyszłość #17” to kompleksowy program 
edukacji cyfrowej. Jego celem jest podniesienie kompetencji 
cyfrowych nauczycieli i edukatorów, w szczególności 
wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i 
umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania 
najmłodszych uczniów. Pozwoli im to na prowadzenie 
ciekawych zajęć z programowania. Doświadczeni trenerzy 
przygotują 220 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z 46 szkół 
do prowadzenia lekcji z programowania. Szkoły otrzymają 
zestawy do prowadzenia zajęć z nowych technologii, m.in. 
roboty, maty edukacyjne oraz tablety. 
Źródło: mpadotacji.gov.pl 

Zaprogramuj Przyszłość #17  

Źródło: mpadotacji.gov.pl

Źródło: mpadotacji.gov.pl



Parlament Europejski współdecyduje także o budżecie 
w Unii Europejskiej i kontroluje jego wykonanie.  

 
Dlatego pamiętaj - wybory już 26 maja! 

 
Kilka powodów, dla których warto głosować w wyborach do Parlament Europejskiego. 

Jest najbardziej otwartą i przejrzystą 
instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i 
posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte 
dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje 
Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń 
dokumenty, rodzą się na oczach zainteresowanych 
obywatel i . Europejscy deputowani mają 
obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność 

Parlament Europejski współdecyduje o większości 
aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i 
jej państwach członkowskich oraz o unijnym 
budżecie.

Posłowie reprezentują wszystkie główne siły 
polityczne 28 państw Unii Europejskiej, 
n a j r o z m a i t s z e p o g ląd y , d o św i a d c z e n i a , 
kompetencje. Parlament Europejski wpływa na 
s p r a w y t a k w a żn e d l a o b y w a t e l i U E i 
poszczególnych państw, jak przyszłość Europy, 
prywatność w Internecie czy pełne otwarcie 

Ujmuje się za s łabymi, skrzywdzonymi, 
dyskryminowanymi w Unii Europejskiej i na 
świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o 
środowisko naturalne. Patronuje unijnemu 
rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje 
petycje obywateli, organizuje przesłuchania, by 
poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.

Stwarza forum współpracy dla 
ponad 700 polityków, mówiących 
24 oficjalnymi językami Unii 
Europejskiej i reprezentujących 
ponad 500 milionów jej obywateli.



„Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  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Ponieważ świat nie poczekać do kolejnego razu.  
Nie zapomnij wziąć udział w wyborach europejskich!  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