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Podróżuj bezpieczne  
z unijnym certyfikatem cyfrowym COVID 

Dowiedz się, jak nowy unijny certyfikat cyfrowy COVID pozwoli Ci bezpiecznie 
podróżować po Europie podczas pandemii 

 
Jak funkcjonuje unijny certyfikat cyfrowy 
COVID? 
Zaświadczenie wskazuje, że ktoś został zaszczepiony, 
ma negatywny wynik testu lub wyzdrowiał po 
zakażeniu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
Informacje te zawarte są w kodzie QR, który możesz 
wydrukować lub przedstawić w formie cyfrowej (na 
przykład na smartfonie lub tablecie). Certyfikat 
dostępny jest od 1 lipca i wydawany jest bezpłatnie 
przez władze krajowe.  
 
Dowiedz się, jak uzyskać go w Polsce. 

 
Ten system będzie obowiązywał 12 miesięcy i 
obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich UE 
oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię. 

Czy mogę używać certyfikatu do 
podróżowania? 
Nie, nadal będziesz potrzebować paszportu lub 
innego dokumentu tożsamości. 

Certyfikat nie jest niezbędny do podróży, ale 
posiadanie go powinno ułatwić podróżowanie - np. 
powinno oznaczać, że nie musisz poddawać się 
kwarantannie. 

Jeśli jednak w danym państwie członkowskim UE 
zajdą wyjątkowe okoliczności (np. nagłe pojawienie się i rozprzestrzenianie nowego 
wariantu), może być konieczne wprowadzenie nowych ograniczeń. 

Źródło: europarl.europa.eu/ 
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https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210520STO04404/podrozuj-bezpieczne-z-unijnym-certyfikatem-cyfrowym-covid
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Słowenia objęła  
1 lipca rotacyjną prezydencję Rady  

Dowiedz się, czego spodziewają się słoweńscy eurodeputowani  
podczas gdy ich kraj będzie u steru 

 
Słowenia przejęła przewodnictwo 
w Radzie Unii Europejskiej od 
Portugalii.  Jej priorytetem ma 
b y ć w s p i e r a n i e o d b u d o w y 
gospodarczej i zwiększenie 
odporności UE. 

P r z e c z y t a j j e j p r o g r a m 
przedstawiony 26 maja przez 
słoweńskiego premiera Janez 
Janša.  

„Słoweńska prezydencja nadchodzi 
w krytycznym momencie dla Europy, 
gdy chcemy odbudować naszą Unię 
po pandemii COVID-19” powiedział 
Przewodniczący Parlamentu 
Eropejskiego David Sassoli. 

Przeczytaj więcej o prezydencji tutaj 
oraz dowiec się więcej o tym kraju na 
infografice obok.  

Źródło: Europarl.europa.eu 
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Logo słoweńskiej prezydencji w Radzie UE

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-slovenian-presidency-comes-at-a-critical-moment-for-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210624STO06912/slowenska-prezydencja-w-radzie-czego-oczekuja-eurodeputowani


MAJ-CZERWIEC 2021 ROK NUMER 1 

Nowy Zielony Ład  
 

Plan Zielonego Ładu opracowany przez Komisję Europejską ma na celu poprawę 
dobrostanu obywateli poprzez przekształcenie Europy w kontynent o najwyższym 

stopniu neutralności dla klimatu oraz ochrony środowiska naturalnego. 
Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie 
dla Europy i reszty świata. 
Według planów UE neutralność klimatyczna powinna być 
osiągnięta do roku 2050. Priorytetami tego planu są: 
‣ochrona życia ludzkiego oraz zwierząt i roślin poprzez 
ograniczenie zanieczyszczeń; 
‣wsparcie przedsiębiorstw na drodze do światowego 
przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii; 
‣nadzór nad sprawiedl iwym przebiegiem procesu 
transformacji. 

Według statystyk 93% europejczyków postrzega zmianę klimatu jako poważny problem, 
dodatkowo  93% Europejczyków podjęło co najmniej jedno działanie na rzecz ochrony 
klimatu. Według badania 79% pytanych zgadza się, że podjęcie działań przeciwko 
zmianom klimatycznym będzie prowadzić do poprawy jakości życia na naszej planecie. 
 Europejski Zielony Ład ma również pomóc w wyjściu z pandemii COVID-19. 
Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 
1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU 
oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. 
Dowiedź się więcej o Zielonym Ładzie  
Źródło: ec.europa.eu  
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KOMISJA EUROPEJSKA 

Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. 
Jako jedyna jest odpowiedzialna za przygotowanie nowych 
aktów prawa unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE, przygotowuje roczny budżet Unii 
Europejskiej, nadzoruje wdrażanie przepisów prawa unijnego i 
reprezentuje UE na arenie międzynarodowej. 

Komisję tworzy kolegium 27 komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. Na jej czele stoi 
Przewodnicząca, wspierana przez ośmiu wiceprzewodniczących.  
Funkcję Przewodniczącego Komisji Europejskiej sprawuje obecnie Ursula von der Leyen (Na zdjęciu 
obok - ©europarl.europa.com) 

Już od pierwszych dni swojej kadencji Komisja Europejska określiła szereg priorytetów zgodnych z 
podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. W każdym z naszych biuletynów będziemy przedstawiać 
jeden z nich.  

© Freepick

http://europarl.europa.com
http://europarl.europa.com
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_pl
http://ec.europa.eu
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Odpady z tworzyw 
sztucznych  

i recykling w UE: 
fakty i liczby  

W Europie prawie jedna trzecia 
odpadów z tworzyw sztucznych trafia do 

recyklingu. Więcej informacji i danych 
dotyczących tych odpadów i ich 

recyklingu w UE znajdziesz obok w 
infografice  

P r o d u k c j a t w o r z y w s z t u c z n y c h 
gwałtownie wzrosła w ciągu zaledwie 
kilku dziesięcioleci – z 1,5 mln ton w 1950 
r. do 359 mln ton w 2018 r. na całym 
świecie. Wraz z nią wzrosła też ilość 
odpadów z tworzyw sztucznych. Chociaż 
produkcja gwałtownie spadła w pierwszej 
połowie 2020 r. z powodu pandemii 
COVID-19, ponownie ożyła w drugiej 
połowie tamtego roku. 

UE podjęła już dz ia łania w celu 
ograniczenia ilości odpadów z tworzyw 
sztucznych, ale co się dzieje z odpadami, 
które powstają pomimo wszelkich 
wysiłków? I jak można zwiększyć poziom 
r e c y k l i n g u o d p a d ó w z t w o r z y w 
sztucznych? 

Przeczytaj o planach UE w kierunku 
przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym 
do 2050 r., w tym redukcji tworzyw 
sztucznych. 
 

Źródło:europarl.europa.eu 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r
http://europarl.europa.eu
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EUROPEJSKI ROK KOLEI 2021 

  Chcesz wygrać 2 bilety weekendowe?  
  Podróżuj po całej Polsce pociągami Pendolino 

(EIP), Express InterCity (EIC), InterCity oraz TLK  
  Wejdź na profil Facebook KE w Polsce i weź 

udział w konkursie  
  Dołącz do wydarzenia na FB 
  Regulamin  https://europa.eu/!gQh4Gu 

#EUYearofRail #KolejNaKolej 

APLIKUJ NA STAŻ 

Zgłoś się na płatny, 5-miesięczny #staż w 
Parlamencie Europejskim!  

Staż rozpoczyna się 1 października i można go 
odbyć nie tylko w Brukseli, ale także w Warszawie i 
Wrocławiu. 

 Zgłoś się już dziś!  
Aplikuj  

 
KONSULTACJE PUBLICZNE  

TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY 

 Jak powinny wyglądać europejskie zasady 
cyfrowe? 

 Co powinno się w nich znaleźć?  
 Pomóż nam budować lepszą przyszłość 

cyfrową dla Europy i zabierz głos w 
konsultacjach publicznych 

 Konsultacje trwają do 2 września 2021 r. 
#EUDigital 
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https://www.facebook.com/komisjaeuropejska/
https://www.facebook.com/events/528260678533206/?acontext=%7B%22ref%22:%2252%22,%22action_history%22:%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22:%5C%22share_link%5C%22,%5C%22mechanism%5C%22:%5C%22share_link%5C%22,%5C%22extra_data%5C%22:%7B%5C%22invite_link_id%5C%22:525937508434655%7D%7D%5D%22%7D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2F!gQh4Gu%3Ffbclid%3DIwAR3vu-giukUE4yiTEcECNuKCFRTG0Lftj9IyeZkdv5XxVguxixFET4PBE40&h=AT10VuPsk_tCgMC8G2FlZHyCSvgY9kG0CBBoJ4XSOWc2_5T5cqCCoS_xgdfP-IiYUsU8xGWXDqK935oOBsvk4l3S61DAL8-z8Z5uTb_6mjyoq1TuILPKa8tW917UyOslqyPJj6w&__tn__=-UK*F&c%5B0%5D=AT02ANeTF59n5OabpDLBY0FwPt9a-S-Nw2JItbEextZQiPqnicG6e1iOuUZsPdKG9op8u1Fdre0MlgPkE7jjgKRM6SQ-5ak_sWGgwotGMRWQYVPr6cAUl5ua5_NuOrDBKPD4edYxPX94PTDWRSZecaJfk4Uiy40q5HGZ6lv8zLr1HC5RAXnxFkE5oVD4nJN9cYmw4s8
https://www.facebook.com/hashtag/euyearofrail?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVLdZrQYbH9YZaKECTVuqK29p6FBSm-ANJbivSt8t45xGtcedu4K7pdpyo5U6DdQwRH6Yj2Avu-jbQ54yF98ukhBqGdUtkXiTF2uoSeR52pEeojjybrpzPCfcvoWdMCKlbZIQ9ElB8Lu0S_9j9kWmQpdBdtHP-5XaKwstALEt-j9w&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/kolejnakolej?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVLdZrQYbH9YZaKECTVuqK29p6FBSm-ANJbivSt8t45xGtcedu4K7pdpyo5U6DdQwRH6Yj2Avu-jbQ54yF98ukhBqGdUtkXiTF2uoSeR52pEeojjybrpzPCfcvoWdMCKlbZIQ9ElB8Lu0S_9j9kWmQpdBdtHP-5XaKwstALEt-j9w&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/sta%C5%BC?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX16lzvJMlYnQC0akkwZ6CmDPlJFmwLNCrrF7HisN6_aDXpdtW_ZCxgQAxi6KzgpyhyovIaILDo60pPThbeUraTrjkaIF_-c3Ie0QnBmUF8m5Qwk9pNQukZoHZeQ2pVTiIUNaIJgxV2CnUSlteJQ0_w&__tn__=*NK*F
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships
https://bit.ly/3gIeGkR
https://www.facebook.com/hashtag/eudigital?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXC1foB_tT2Xu_UI2FK2gij9x24NCi4bKe9likyxTNMteqzyI95nWZlGTOGYNzF2bnqYftzvUVBvNwQ24vOlfClSpdN_p9TGv03nFbSOX2omcu2-gRD5_sq6c8dRfyaYGTDhPQdn9roOR4-22-anHn5&__tn__=*NK*F
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NASZE OSTATNIE 
DZIAŁANIA 

Dzień Europy w Dąbrówce 

5 maja w ramach 
obchodów Dnia Europy 
udało nam się 
zorganizować minipiknik 
w Dąbrówce przy 
Placówce Opiekuńczo-
Wychowawcza nr 1.  

Wirtualny Europejski Escape 
Room 

Dzień Europy świętowaliśmy 
także wirtualnie. Aż 12 szkół 
wzięło udział w naszej 
wirtualnej grze. 
Europejski Escape Room 
 
 

Szkolenie dla przedsiębiorców 
 
28 czerwca udało nam się 
wirtualnie połączyć i doszkolić z 
pozyskiwania funduszy 
europejskich zainteresowane 
osoby.  

 
 

Panel dyskusyjny  
 
23 czerwca dyskutowaliśmy 
o wyzwaniach edukacji 
zdalnej.  
Po jednej stronie młodzież, 
po drugiej przedstawiciele 
KE i sektor edukacji. 

STRONA 6

Punkt EUROPE DIRECT w Łodzi jest 
członkiem sieci Europe Direct w 
Polsce, która z kolei jest częścią 
ogólnoeuropejskiej grupy 
ośrodków. Ośrodki przybliżają 
europejskie zagadnienia 
mieszkańcom danego regionu i 
zachęcają ich do udziału w 
debatach na temat przyszłości UE. 
Siecią punktów EUROPE DIRECT 
zarządza Komisja Europejska. 

CZYM SIĘ 
ZAJMUJEMY?  

Można się z nami skontaktować, 
jeżeli masz pytania dotyczące 
polityki, programów i priorytetów 
UE lub jeśli chcesz się zaangażować 
w wydarzenia dotyczące przyszłości 
UE. 
Nasza oferta skierowana jest 
również do szkół: robimy dla nich 
prezentacje, prowadzimy dyskusje 
dotyczące UE i dostarczamy 
publikacje Unii Europejskiej. 
Obywatele korzystają z wszystkich 
naszych usług nieodpłatnie. 
Należy pamiętać, że nie oferujemy 
doradztwa prawnego, nie 
zajmujemy się też 
interpretowaniem przepisów UE. 

EUROPE DIRECT ŁÓDŹ 

UL. SIENKIEWICZA 55,  
90-009 ŁÓDŹ 

 
e-mail: 

europedirectlodz@newtechlodz.com    

 „Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”

mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
https://view.genial.ly/6087d2e61719e10d2c220934/interactive-content-europejski-escape-room

