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Koronawirus: praktyczne porady dla 
bezpiecznego podróżowania 

Po miesiącach ograniczeń w przemieszczaniu się i środków izolacji, wracamy do 
podróży i turystyki. Co zaleca UE dla bezpiecznych podróży? 

 
Podróżujący muszą zachować środki 
ostrożności i postępować zgodnie z 
instrukcjami bezpieczeństwa i higieny 
wydanymi przez władze krajowe, a Komisja 
Europejska opracowa ła wytyczne i 
zalecenia, aby pomóc w bezpiecznym 
podróżowaniu: 
• Re-open EU: portal z najnowszymi 
informacjami na temat warunków podróży i 
środków bezpieczeństwa w krajach UE. 
• Unijny cyfrowy certyfikat COVID, który 
ułatwia bezpieczne podróżowanie - 
udowadnia, że posiadacz jest zaszczepiony, 
ma negatywny wynik testu lub przeszedł 
COVID-19. 
• Mobilne aplikacje do ustalania kontaktów 
zakaźnych. 
Dowiedz się, jak uzyskać go w Polsce. 
 
Źródło: europarl.europa.eu/

 
Jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy? 
Pamiętaj, że numer alarmowy 112 ☎  🆘  
obowiązuje na terenie całej UE # !!! 
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_pl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_pl
https://reopen.europa.eu/pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210520STO04404/podrozuj-bezpieczne-z-unijnym-certyfikatem-cyfrowym-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200429STO78174/aplikacje-monitorujace-covid-19-zapewnianie-prywatnosci-i-interoperacyjnosci
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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A co gdy jesteś poza granicami UE  
i potrzebujesz pomocy? 

W kraju, w którym przebywasz nie ma konsulatu 
Twojego państwa?  
Pamiętaj o tym, że jako obywatel Unii Europejskiej #  
masz prawo otrzymać pomoc od konsulatu każdego z 
państw UE. Więcej informacji tutaj 
 
Źródło: https://ec.europa.eu 

Europejska inicjatywa obywatelska  
„Zwróć plastik” 

Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Zwróć plastik (ReturnthePlastics).  

 
Akcja ma na celu wprowadzenie ogólnounijnego 
systemu kaucji umożliwiającego recykling butelek 
plastikowych.  Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion 
osób z co najmniej 7 państw UE, KE będzie musiała 
zareagować.  

Więcej informacji tutaj 
 

Źródło: https://ec.europa.eu/poland  

Program stażowy Komisji Europejskiej 
Ostatni dzwonek dla zainteresowanych programem stażowym w Komisji Europejskiej 

oraz podległych jej agencjach i instytucjach.  

 
Nabór trwa do 31 sierpnia do godziny 12:00 

Staże są płatne, trwają 5 miesięcy i rozpoczynają się 
w marcu. 2022 roku.  
Więcej informacji tutaj  
 
Źródło: eurodesk.pl 
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http://epfacebook.eu/qzWY
https://ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/poland/news/210816_plastics_pl
https://ec.europa.eu/poland
hhttps://www.eurodesk.pl/granty/staze-i-praktyki-w-komisji-europejskiej?fbclid=IwAR0BhRCzK8RVqvZcV4iMacO2NFff8IhThmuNch1H3K8KEag83MIxb4GbBAY
http://pixabay.com
http://pixabay.com
http://pixabay.com
http://pixabay.com
http://pixabay.com
http://pixabay.com


LIPIEC 2021 ROK NUMER 2 

Rekomendacje dla ekologii – warsztat z okazji COFE 

20 sierpnia razem z Rafałem Kuligowskim – 
experetem Team Europe przy Przedstawicielstwie 
Komisji Europejskiej w Warszawie porozmawiamy  
o tym, co można zrobić, aby naszej planecie żyło się 
lepiej. Inicjatywa powstała z okazji Konferencji  
o przyszłości Europy. 
 

STRONA 3

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    

NASZE OSTATNIE DZIAŁANIA  
 

Eko lekcje na półkoloniach 

Podczas wakacji uczestniczyliśmy w półkoloniach  
w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi. Z dzieciakami 
rozmawialiśmy o ekologii w tym min. jak prawidłowo 
segregować odpady.  

mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
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Oprócz naszego punktu "Europe Direct" Łódź  
w Polsce funkcjonuje wiele sieci i punktów informacyjnych. 

 
W dzisiejszym numerze przedstawiamy Wam kolejną sieć. 

Tym razem będą to: Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) 

Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) działa we 
wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności 
pracowników na europejskim rynku pracy. 

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie 
warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA. 

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych 
wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, 
którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. 

Usługi sieci dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne. 

Usługi wsparcia w ramach sieci EURES mogą świadczyć jedynie podmioty do tego uprawnione 
czyli publiczne służby zatrudnienia (urzędy pracy) oraz wyznaczone (akredytowane) w danym 
państwie członkowskim UE lub EFTA organizacje spełniające odpowiednie kryteria. 

W Polsce podmiotem takim jest: 
Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii, Eures  
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa  
+48 22 461 64 00 sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl  
www.eures.praca.gov.pl  

©eures.praca.gov.pl

mailto:sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl
http://www.eures.praca.gov.pl
mailto:sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl
http://www.eures.praca.gov.pl
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 „Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”

KOMISJA EUROPEJSKA 
Od pierwszych dni swojej kadencji Komisja Europejska określiła szereg priorytetów zgodnych 
z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. W swojej pracy komisarze muszą postępować 
zgodnie z tymi wartościami.  
Priorytety Komisji Europejskiej obejmują Europejski Zielony Ład, cyfrową przyszłość, 
gospodarkę służącą ludziom oraz promowanie i umacnianie demokracji w Europie. 
W dzisiejszym numerze przybliżymy Wam jeden z nich.  

Gospodarka	służąca	ludziom	
Działania	na	rzecz	sprawiedliwości	społecznej	i	dobrobytu	

Europejczycy i przedsiębiorstwa w UE mogą dobrze prosperować tylko wtedy, gdy gospodarka 
im służy. 

Jedyna w swoim rodzaju społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej umożliwia rozwój 
gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa i nierówności. Przy stabilnej sytuacji w Europie 
gospodarka może w pełni reagować na potrzeby obywateli UE. 

W tym celu zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, które 
stanowią trzon gospodarki UE. Konieczne jest również dokończenie tworzenia unii rynków 
kapitałowych i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej. 
 
Ursula von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej - przedstawiając ten priorytet 
podkreśliła że: „Chcę Europy, która mierzy wyżej, jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną i 
dobrobyt. Ta obietnica leży u podstaw naszej Unii. Ludzie i przedsiębiorstwa w Europie 
mogą dobrze prosperować tylko wtedy, gdy gospodarka będzie im służyć. Na tym właśnie 
polega nasza społeczna gospodarka rynkowa. Nie wolno nam zaprzestać umacniania euro. 
Będę priorytetowo traktować dalsze pogłębianie unii gospodarczej i walutowej”.  
 
Więcej informacji tutaj 
Źródło: https://ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_pl
https://ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_pl
https://ec.europa.eu

