
PODSUMOWANIE 
KADENCJI
W PARLAMENCIE 
EUROPEJSKIM

2014-2019

2014-2019



3

      
Krzysztof Hetman

 

Poseł do Parlamentu  Europejskiego

Szanowni Państwo,

Dzięki Państwa głosom od 2014 roku aktywnie działam na rzecz naszego 
regionu i  kraju w  Parlamencie Europejskim. Ostatnie pięć lat to tysiące go-
dzin intensywnych negocjacji, spotkań i  debat, czy też po prostu zwykłej 
pracy w  biurze. W  tym czasie dbałem o  to, by przyjmowane prawo służyło 
obywatelom, wspierało rozwój regionalny i gospodarczy oraz pomagało w two-
rzeniu nowych miejsc pracy. Będąc posłem do Parlamentu Europejskiego, 
każdego dnia starałem się być rzecznikiem interesów województwa lubelskie-
go. Aktywnie wspierałem lubelskich przedsiębiorców i  uczelnie w  ubieganiu 
się o  wsparcie unijne. Mam nadzieję, że efekty tej pracy odczuwają Państwo  
na co dzień. 

W raporcie z mojej działalności chciałbym choć w części przybliżyć Państwu to, 
co udało mi się przez te lata osiągnąć. Przed nami jeszcze wiele pracy. Unia Eu-
ropejska to ciągle rozwijający się projekt, nad którym musimy ustawicznie praco-
wać, by przynosił nam wszystkim wymierne efekty. Zróbmy to razem. Zachęcam 
do kontaktu ze mną i moimi biurami oraz do aktywnego uczestnictwa w licznych 
spotkaniach, które organizuję.

2014-2019
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PRACA LEGISLACYJNA

Prace legislacyjne i polityczne Parlamentu są prowadzone w 20 komisjach sta-
łych i dwóch podkomisjach. Komisje odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu 
polityki, ponieważ to one odpowiadają za formułowanie stanowisk Parlamentu, 
a zwłaszcza stanowisk dotyczących nowych wniosków ustawodawczych. 

W kadencji 2014–2019 byłem członkiem trzech komisji:

Komisja Rozwoju Regionalnego – REGI
Komisja Rozwoju Regionalnego jest w Parlamencie Europejskim odpowiedzial-
na za unijną politykę rozwoju regionalnego i spójności. Finasowanie spójności 
to potężne narzędzie inwestycyjne, przyczyniające się do zatrudnienia i wzrostu 
w Europie. W tej kadencji komisja była odpowiedzialna zarówno za monitorowa-
nie prawidłowego wdrażania bieżącej perspektywy finansowej, jak i ustalenie, jak 
wyglądać będą fundusze strukturalne i inwestycyjne po roku 2021 . 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odpowiada głównie za politykę zatrud-
nienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, 
szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów. 
W  obecnej kadencji komisja pracowała nad tematami obejmującymi szeroki 
wachlarz działań, takich jak zwalczanie bezrobocia, w  szczególności bezrobo-
cia młodzieży, zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia, reagowanie na 
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DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH

679
poprawek 
legislacyjnych

9opinii

32
zapytania  
do komisji

130
ponad

rezolucji

7
sprawozdań

200
blisko

wystąpień na sali 
plenarnej

2 oświadczenia 
pisemne



PODSUMOWANIE KADENCJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 2014-20196 7

przypadki nadużyć, takich jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów ma-
jących na celu ochronę pracowników, albo też ulepszanie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej komisji pracowaliśmy także nad kształtem 
Europejskiego Funduszu Społecznego + po roku 2021. 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego  
i Bezpieczeństwa Żywności – ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności odpowiada za szeroki zakres obszarów polityki, w tym zarządza-
nie odpadami i zasobami, jakość powietrza i wody czy ochronę różnorodności 
biologicznej. Walka ze zmianami klimatu była ważnym punktem prac w tej kaden-
cji, podobnie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnie-
niem przepisów dotyczących odpadów i użycia jednorazowych opakowań plasti-
kowych. ENVI zobowiązuje się również do proponowania europejskich rozwiązań 
w zakresie zdrowia publicznego i  kwestii bezpieczeństwa żywności, mających 
wpływ na obywateli europejskich.

Intergrupa ds. Polityki miejskiej URBAN

Intergrupa URBAN w Parlamencie Europejskim to stowarzyszenie Posłów ma-
jące charakter horyzontalny. Powstała w celu omówienia kwestii związanych z 
funkcjonowaniem  miast. Obecnie zrzesza 89 posłów do PE reprezentujących 
większość państw członkowskich UE i wszystkie grupy polityczne w Parlamen-
cie Europejskim. Nasza Intergrupa współpracuje z  118 partnerami z  szczebla 
lokalnego, regionalnego, krajowego i  europejskiego, reprezentującymi interesy 
miast europejskich i działającymi w dziedzinie istotnej dla rozwoju miast. W ra-
mach prac intergrupy monitorujemy prace legislacyjne i nielegislacyjne komisji 
parlamentarnych w kwestiach związanych z europejskimi miastami, pracujemy 
nad włączeniem kwestii miejskich do agendy polityk UE, organizujemy seminaria, 
konferencje i debaty związane z tematyką miejską i informujemy o realizacji poli-
tyki UE w naszych regionach. 

Jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca z ramienia 
grupy Europejskiej Partii Ludowej byłem odpowiedzialny 
za pracę nad następującymi sprawozdaniami i opiniami:

SPRAWOZDAWCA 

Sprawozdanie w sprawie elementów składowych europejskiej polityki 
spójności na okres po roku 2020   
Komisja Rozwoju Regionalnego 

Dlaczego było ważne? Podkreślałem w nim, dlaczego finansowanie polityki spój-
ności na przynajmniej niezmienionym poziomie po roku 2020 jest niezbędne. 
Ponadto wnioskowałem o uproszczenie procedur oraz ograniczenia biurokracji, 
aby niepotrzebnie nie obciążać beneficjentów. Wnioskowałem też o więcej ela-
styczności, która pozwoliłaby na sprawną i skuteczną reakcję na zmieniające się 
potrzeby oraz nieprzewidywane i kryzysowe sytuacje. 

Sprawozdanie w sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego 
i spójności w regionach przygranicznych UE   
Komisja Rozwoju Regionalnego  

Dlaczego było ważne? Wnioskowałem w nim o poprawę sieci transportowych 
w regionach przygranicznych, a także o szereg ułatwień dla pracowników, mię-
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dzy innymi poprzez zwiększenie uznawalności ich kwalifikacji. Postulowałem też 
zniesienie barier dla przedsiębiorstw transgranicznych dzięki ograniczeniu złożo-
nych procedur administracyjnych. 

Sprawozdanie w sprawie tworzenia na rynku pracy warunków 
sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym   
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych 

Dlaczego było ważne? W dokumencie tym przygotowaliśmy szereg propozycji 
mających na celu zapewnienie właściwego balansu między życiem prywatnym 
a zawodowym, uwzględniającego szczególne momenty w życiu człowieka, takie 
jak pojawienie się dzieci, choroba czy starość. Zaproponowaliśmy zatem między 
innymi, by rodzice mieli możliwość dzielenia się urlopem wychowawczym, wnio-
skowaliśmy wprowadzenie urlopu na opiekę nad osobami przewlekle chorymi 
czy też niepełnosprawnymi. Szczególna uwaga poświęcona została również sy-
tuacji kobiet na rynku pracy, kładąc nacisk na zapewnienie równiej płacy za rów-
ną pracę. Wnioskowaliśmy też o zapewnienie większej elastyczności dla pracow-
ników, między innymi poprzez szersze stosowanie telepracy czy też możliwość 
modyfikowania swoich godzin pracy. 

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej współpracy  
terytorialnej – najlepsze praktyki i działania innowacyjne   
Komisja Rozwoju Regionalnego 

Dlaczego było ważne? Oceniliśmy działanie programu Interreg, który finansuje 
unijną współpracę transgraniczną oraz międzyregionalną. Wskazaliśmy na ele-
menty, które muszą ulec poprawie, takie jak połączenia komunikacyjne, dostęp-
ność usług czy konieczność uproszczenia procedur. Podkreśliliśmy też koniecz-
ność kontynuacji Europejskiej współpracy terytorialnej w  nowej perspektywie 
finansowej UE na lata 2021-2027. 

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady  
2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia 
zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME,  
CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE   
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych

Dlaczego było ważne? Dokument ten rozpoczął dyskusję na temat konieczności 
przeprowadzenia zmian w prawie państw członkowskich dotyczących urlopu ro-
dzicielskiego w odniesieniu do jego czasu trwania oraz wynagrodzenia, jakie w jego 
trakcie powinien otrzymywać rodzic. Podjęliśmy również konieczność ustanowie-
nia urlopu ojcowskiego, przysługującego każdemu tacie po narodzinach dziecka. 

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne 
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.   
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych

Dlaczego było ważne? Zwracałem w nim uwagę na najbardziej istotne wyzwa-
nia polityk zatrudnienia unijnych państw członkowskich, wzywałem do podjęcia 
szybkich i  zdecydowanych działań w  tym zakresie. Do wyzwań takich należą 
przede wszystkim bezrobocie osób młodych, rozbieżności między potrzebami 
rynku pracy a umiejętnościami pracowników, czy też pobudzenie inwestycji i pod-
niesienie wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich systemów 
ochrony socjalnej. 

Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych  
i na rzecz zatrudnienia w strefie euro. 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych 

Dlaczego było ważne? Wzywałem w nim między innymi do tego, aby unijne rynki 
pracy zapewniały wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich, ze szczególnym 
naciskiem na kobiety, młodzież czy osoby niepełnosprawne. Podkreślałem, że 
reformy państw członkowskich muszą promować rzetelne umowy o pracę, zwal-
czać fikcyjne samozatrudnienie oraz zapewniać odpowiednią ochronę socjalną 
w przypadku wszystkich rodzajów umów. 

OPINIODAWCA

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+)   
Komisja Rozwoju Regionalnego  

Dlaczego była ważna? Ponieważ ustanawiała zasady działania Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na przyszły okres finansowania 2021-2027. 
EFS+ to najważniejszy instrument Unii Europejskiej wspierający tworzenie wy-
sokiej jakości miejsc pracy, redukujący nierówności społeczne i przeciwdziała-
jący wykluczeniu społecznemu. W opinii zwróciłem uwagę, że EFS+ powinien 
kłaść szczególny nacisk na poprawę zatrudnienia w  rejonach wiejskich oraz 
oddalonych. Podkreśliłem też, iż niezbędna jest większa elastyczność w okre-
ślaniu priorytetów oraz obszarów wsparcia przez EFS+, tak, aby odpowiadały 
one specyficznym uwarunkowaniom lokalnym i regionalnym.
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Opinia w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu   
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych 

Dlaczego była ważna? Ponieważ cyfryzacja przenika wszystkie obszary prze-
mysłu, zwiększając w sposób istotny jego konkurencyjność, zaś jednocześnie 
ocenia się, że aż 40% europejskich pracowników posiada niewystarczające 
umiejętności cyfrowe. W opinii wnioskowałem między innymi, aby nabywanie 
umiejętności cyfrowych odbywało się nie tylko poprzez szkolenia pracowników, 
ale zaczynało się już na etapie wczesnoszkolnym, poprzez programy edukacyj-
ne pozwalające na zdobycie umiejętności technicznych oraz uczące przedsię-
biorczości. 

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 994/2010   
Komisja Rozwoju Regionalnego  

Dlaczego była ważna? Ponieważ Unia Europejska jest zależna od dostaw gazu 
od państw trzecich, co stawia nas w potencjalnie trudnej sytuacji na wypadek 
kryzysu. Rozporządzenie to ma za zadanie opracowanie skutecznych scenariu-
szy działania pozwalających na radzenie sobie z takimi problemami. W opinii po-
parłem propozycję obowiązkowej regionalizacji, jak również opowiedziałem się 

za koniecznością solidarności wobec sąsiadów w obliczu zagrożenia dostaw do 
gospodarstw domowych.  

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, 
dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej 
integracji rynków pracy   
Komisja Rozwoju Regionalnego  

Dlaczego była ważna? Ponieważ każdego dnia ponad 1,1 miliona obywateli euro-
pejskich zamieszkujących jedno z państw członkowskich Unii przekracza granice, 
aby udać się do pracy w państwie sąsiednim. W opinii reformie poddaliśmy eu-
ropejską sieć zatrudnienia EURES, czyli system wsparcia ułatwiający mobilność 
zawodową europejskich pracowników. Podkreśliłem między innymi konieczność 
podejmowania działań ukierunkowanych na ułatwienie przejścia młodych osób 
z sytemu edukacji na rynek pracy. 

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego 
Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE)  
nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)  
nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE   
Komisja Rozwoju Regionalnego  

Dlaczego była ważna? Dlatego, bo utworzyła nowy instrument unijny – Europejski 
Korpus Solidarności, który daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się 
w działania solidarnościowe, zwiększenia swoich kompetencji, zdobycia nowych 
umiejętności oraz przeżycia niezwykłego doświadczenia w ramach wolontariatu 
o charakterze społecznym. Uczestnictwo w działaniach Korpusu zwiększa szanse 
osób młodych na rynku pracy oraz ułatwia zdobycie wysokiej jakości zatrudnienia. 

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE)  
nr 1316/2013 i (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia 
okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, oraz wprowadzenia usprawnień technicznych 
dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego   
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych

Dlaczego była ważna? Ponieważ przedłużała możliwość korzystania z Europej-
skiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, o wartości 500 mld euro do 
końca 2020 roku. W swojej opinii zwróciłem jednak uwagę na nierównomierne 
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korzystanie z tego funduszu przez kraje tzw. „starej piętnastki” oraz te, które do 
UE weszły po roku 2004. Podkreśliłem też, że polityka spójności musi pozostać 
główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej i nie może zostać wyparta przez 
inne fundusze i instrumenty unijne.

Opinia Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017   
Komisja Rozwoju Regionalnego

Dlaczego była ważna? Ponieważ stanowi ona pierwszy etap tzw. semestru eu-
ropejskiego, czyli cyklu koordynacji polityki gospodarczej na poziomie UE, mają-
cego na celu między innymi zapobieganie kryzysom takim jak ten z 2008 roku. 
W opinii tej rekomendowałem między innymi usuwanie przeszkód napotykanych 
przez beneficjentów polityki spójności, czy też poprawę dostępu do finansowania 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Opinia w sprawie absolutorium w odniesieniu do wdrażania  
budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok finansowy 2017,  
Sekcja III– Komisja i agencje wykonawcze 
Komisja Rozwoju Regionalnego 

Dlaczego była ważna? Ponieważ stanowi formę kontroli nad tym, w jaki sposób 
realizowany jest budżet Unii Europejskiej. W opinii tej podkreślałem między inny-
mi konieczność szybkiego i sprawnego przyjęcia i wdrożenia nowych programów 
operacyjnych na lata 2021-2027, aby uniknąć opóźnień, jak to miało miejsce 
w obecnym okresie finansowania. 

Opinia w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE   
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych 

Dlaczego była ważna? Ponieważ w UE w miastach żyje ponad 70% ludności i   
mają one ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Europy oraz tworzenia 
miejsc pracy. W opinii podkreśliłem konieczność wypracowania wspólnych euro-
pejskich wytycznych, które będą odpowiadać na największe wyzwania miast, ta-
kie jak bezrobocie, bieda, depopulacja, globalizacja, migracja czy zmiany w struk-
turze produkcji. Zwróciłem też uwagę, że miasta są częścią większego obszaru 
funkcjonalnego i nie mogą być traktowane w izolacji. Wskazałem też na wyzwa-
nia gwałtownie rozwijających się miast związane z infrastrukturą i transportem 
miejskim, potrzebę lepszej koordynacji i inwestycji w nowe technologie.

POPRAWKI LEGISLACYJNE

Praca w Parlamencie Europejskim to jednak nie tylko praca w charakterze spra-
wozdawcy lub kontrsprawozdawcy. Arytmetyka jest bowiem nieubłagana - po-
słów jest 751, a zatem funkcja wiodąca do określonego dokumentu legislacyjne-
go przydzielana jest według ściśle ustalonego klucza i jest zależna zarówno od 
specyfiki danej komisji, jak i uznania i aktywności danego posła. Jestem zatem 
dumny, że moja aktywność legislacyjna stawia mnie w czołówce wśród polskich 
posłów. 

Nawet jednak w sytuacji, gdy nie byłem posłem wiodącym do danego dokumen-
tu, aktywnie angażowałem się w prace kształtem wielu sprawozdań, składając 
poprawki legislacyjne - łącznie blisko 700. Dzięki mnie udało się wprowadzić 
korzystne dla Polski rozwiązania do takich dokumentów jak na przykład Rozpo-
rządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporzą-
dzenie ustanawiające wspólne przepisy do najważniejszych funduszy unijnych, 
Dyrektywa o delegowaniu pracowników, Europejski Akt w sprawie Dostępności, 
Sprawozdanie w sprawie dostępu do finansowania dla Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, Sprawozdanie w sprawie tworzenia miejsc pracy w regionach wiej-
skich i wielu innych.  

PYTANIA PARLAMENTARNE

W ważnych bieżących sprawach każdy poseł może kierować formalne pytania 
w formie pisemnej do Rady Europejskiej lub Komisji, które następnie zobowiązane 
są do udzielenia, również w formie pisemnej, odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni. 
W ciągu ostatnich pięciu lat korzystałem z tej formy interpelacji, gdy wymagały 
tego ważne dla Polski i województwa lubelskiego kwestie. Złożyłem 32 pytania, 
m.in. w kwestiach rosyjskiego embargo na wieprzowinę, delegowania pracow-
ników, gazociągu OPAL, opóźnień w polityce spójności czy, dwukrotnie, w spra-
wie epidemii Afrykańskiego Pomoru Świń. 
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AKTYWNOŚĆ NA SESJACH

Sesje plenarne Parlamentu Europejskiego w  Strasburgu to czas ukoronowanie 
miesięcy prac w komisjach parlamentarnych oraz podczas negocjacji z  innymi 
grupami politycznymi. Przez całą kadencję aktywnie angażowałem się w te prace, 
dopilnowując, by interesy Polski i województwa lubelskiego były reprezentowane. 
Podczas sesji plenarnych zawsze zabierałem głos w sprawach ważnych dla na-
szego regionu, zaś moja aktywność w czasie debat i blisko 200 wystąpień stawia 
mnie w niekwestionowanej czołówce wśród polskich posłów. 

Tutaj znajdą Państwo moje przykładowe wystąpienia: 

O dostępności wyborów dla osób niepełnosprawnych:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vo-
dLanguage=PL&startTime=20180705-09:45:55-277# 

Geoblokowanie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vo-
dLanguage=PL&startTime=20180205-20:52:31-733# 

Wdrażanie polityki spójności:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vo-
dLanguage=PL&startTime=20160509-19:11:46-106# 

Nord Stream 2:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vo-
dLanguage=PL&startTime=20160509-20:38:26-911# 

Afrykański Pomór Świń:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vo-
dLanguage=PL&startTime=20181213-16:09:37-687# 

200
blisko

wystąpień na sesjach plenarnych 
w sprawach ważnych dla naszego 
regionu
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formacji pomiędzy tymi stronami, tak aby skutecznie walczyć z ASF i umożliwić 
Komisji Europejskiej, a także zebranym gościom i uczestnikom poznanie skali pro-
blemu, realiów zwalczania choroby i potrzeb w Województwie Lubelskim. Celem 
spotkania było jednak przede wszystkim zwrócenie uwagi na dramatyczną sytu-
ację rolników w obliczu postępującej epidemii ASF.

W rolę prelegentów w trakcie konferencji wcielili się Prof. Jose Manuel Sanchez 
Viscaino – ekspert w dziedzinie ASF na Uniwersytecie Complutense w Madry-
cie, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Pan Jan Pran-
dota – były Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz 
Minister Rolnictwa, ekspert do spraw afrykańskiego pomoru świń, Pan Bernard 
van Goethem, Szef Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności 
w Komisji Europejskiej, Prof. dr Serhiy Nychyk – Dyrektor Instytutu Nauk Wetery-
narii, Członek Korespondent Narodowej Akademii Nauk Rolnych Ukrainy i Marek 
Sulima reprezentujący rolników Województwa Lubelskiego.

Relacja z wydarzenia:
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/posts/2094053207544313

Interreg – 25 lat doświadczeń i kierunek na przyszłość

Program Interreg to program na rzecz współpracy transgranicznej, który na prze-
strzeni lat pomagał obywatelom Europy pokonywać bariery na unijnych grani-
cach poprzez realizację projektów łączących społeczności. To właśnie na cześć 
25-cio lecia programu 2 marca 2016 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli 
zorganizowałem seminarium «Interreg – 25 lat doświadczeń i kierunek na przy-
szłość». 

Seminarium było szansą na przegląd i podsumowanie dotychczasowych osią-
gnięć Interregu, ale także na spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się, co mo-
żemy zrobić, żeby Interreg stał się jeszcze lepszym i skuteczniejszym instrumen-
tem odpowiadającym na potrzeby obywateli.

W tym celu, aby umożliwić wymianę spostrzeżeń i owocny dialog, zgromadzili-
śmy zarówno beneficjentów programu, jak i decydentów. Uczestnikami semina-
rium byli przedstawiciele biur regionalnych w Brukseli, interesariusze zajmujący 
się programem Interreg w  codziennej pracy zawodowej, przedstawiciele think 
tanków i  stowarzyszeń, których celem jest wspieranie projektów europejskich 
oraz media.

17
WAŻNE DLA LUBELSKIEGO I EUROPY TEMATY

Afrykański Pomór Świń - wkrótce w całej Europie? 

Wraz z Czesławem Siekierskim pełniącym rolę Przewodniczącego Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim 19 czerwca 2018 roku zorganizo-
waliśmy seminarium poświęcone Afrykańskiemu Pomorowi Świń (ASF). Mając 
na uwadze, jak wielkie jest to zagrożenie zarówno dla polskiego jak i europejskiego 
rolnictwa i jak ważne w jego ujęciu jest holistyczne podejście, postanowiliśmy za-
prosić do Parlamentu Europejskiego reprezentantów wszystkich stron: zarówno 
rolników-hodowców trzody chlewnej, którzy są chyba w największym i najbardziej 
drastycznym stopniu dotknięci przez ASF, jak również ekspertów, samorządow-
ców i Komisję Europejską, czyli tych, którzy są zaangażowani w walkę z chorobą. 
Spotkanie miało więc umożliwić konstruktywny dialog i wymianę spostrzeżeń i in-

konferencji  
i seminariówzorganizowałem
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Spotkanie informacyjne na temat możliwości 
dofinansowania projektów ze środków UE

4 września 2015 roku w Lublinie zorganizowałem spotkanie informacyjne po-
święcone możliwościom pozyskiwania funduszy unijnych na realizację pro-
jektów o  różnym charakterze przez jednostki naukowe i  przedsiębiorstwa. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu i pra-
codawców, a także rektorzy uczelni wyższych z terenu naszego województwa. 
Celem spotkania było nie tylko przekazanie informacji dotyczących głównych 
programów finansowania UE dla przedsiębiorców, jednostek edukacyjnych 
i badawczych, a także samych pracowników naukowych, ale również poznanie 
ich puntu widzenia i  trudności, z  którymi najczęściej mierzą się, sięgając po 
wspólnotowe wsparcie, co dla mnie jako Posła do Parlamentu Europejskiego 
miało szczególne znaczenie.

Relacja z wydarzenia:
http://krzysztofhetman.pl/konferencje/wsparcie-ue-w-zakresie-
badan-i-innowacji/ 

Rola rewitalizacji społecznej w rewitalizacji  
społecznej małych miast

5 marca 2019 wraz z Domem Polski Wschodniej w Brukseli miałem przyjemność 
współorganizować konferencję poświęconą roli rewitalizacji społecznej we wzro-
ście gospodarczym małych miast.

Dużo zwykle mówi się o  istocie dużych miast jako motorów rozwoju regional-
nego. To duże miasta z racji swojej rangi, pozycji i siły oddziaływania wysuwają 
się zwykle na pierwszy plan. Uważam jednak, że istnieje potrzeba przesunięcia 
odrobinę tego środka ciężkości i skupienia uwagi również na małych miastach, 
ponieważ to właśnie w miastach poniżej 500 000 mieszkańców mieszka aż 44% 
wszystkich zamieszkujących miasta Europejczyków. To ogromna liczba obywa-
teli Wspólnoty, którzy nie mogą być pomijani w dyskusji. Dlatego tak istotne jest 
włączenie się w debatę na temat potencjału i wyzwań również mniejszych miast.

W trakcie seminarium rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co Unia Europej-
ska robi dla miast i jak konkretnie wygląda polityka miejska Wspólnoty. Skupili-
śmy się m.in. na programach wsparcia dla miast takich jak inicjatywa URBACT, 
która umożliwia europejskim miastom budowanie sieci współpracy wokół okre-

Przegląd partnerstwa Wschodniego.  
Polityczne wyzwania i plany na przyszłość. 

Partnerstwo Wschodnie określa wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej w ra-
mach tzw. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Zainaugurowane z inicjatywy Polski 
i Szwecji Partnerstwo obejmuje stosunki UE z Armenią, Azerbejdżanem, Biało-
rusią, Gruzją, Mołdawią oraz Ukrainą. Zważywszy na fakt, że wschodnie granice 
Polski są również granicami zewnętrznymi UE bezpośrednio z krajami Partner-
stwa Wschodniego, porozumienie takie ma dla nas ogromne znaczenie. Dzięki 
Partnerstwu możemy rozwijać stosunki gospodarcze, łatwiej nawiązywać współ-
pracę i promować wspólne wartości, takie jak demokracja, praworządność czy 
prawa człowieka i wolności obywatelskie.

O istocie, celach i wyzwaniach Partnerstwa Wschodniego mieliśmy okazję roz-
mawiać 5 listopada 2014 roku w trakcie zorganizowanej przeze mnie, konferencji 
„Przegląd partnerstwa Wschodniego. Polityczne wyzwania i plany na przyszłość”. 
W trakcie konferencji skupiliśmy się nie tylko na ujęciu Partnerstwa Wschodniego 
jako całości, ale także na jego wymiarze regionalnym, m.in. współpracy pomiędzy 
społecznościami z terenów przygranicznych w celu realizacji wspólnych projek-
tów, wdrażania dobrych praktyk i inicjatyw.

Relacja z wydarzenia:
http://krzysztofhetman.pl/konferencje/konferencja-poswiecona-
partnerstwu-wschodniemu-doswiadczenia-cele-i-wyzwania/ 
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ślonych wyzwań lub tematów, wspólnego szukania rozwiązań i dzielenia się do-
brymi praktykami i doświadczeniem, czy inicjatywa Urban Innovative Actions da-
jąca miastom szansę przetestowania na ich terenie innowacyjnych rozwiązań, 
aby zwiększać jakość życia ich obywateli.

W  konferencji wzięli udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej, organizacji działających na rzecz miast, przedstawicielstw regional-
nych w Brukseli, a także samych europejskich miast.

Europejska wartość dodana polityki spójności 
w regionach

21 listopada 2017 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się semi-
narium „Europejska wartość dodana polityki spójności w regionach”, które współ-
organizowałem z Domem Polski Wschodniej w Brukseli i Stałym Przedstawiciel-
stwem RP przy Unii Europejskiej.

Dyskutowaliśmy o  ogromnym znaczeniu polityki spójności dla rozwoju euro-
pejskich regionów, a przede wszystkim skupiliśmy się na potrzebie kontynuacji 
Programu  Operacyjnego Polska Wschodnia, który stanowi odrębne wsparcie 
dla takich województw jak podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-

-mazurskie i  oczywiście lubelskie. Ważnym tematem 
była też konieczność udoskonalania polityki spójności 
np. poprzez większą elastyczność i zaufanie do instytucji 
pośredniczących.

W panelach dyskutowali ze sobą przedstawiciele wszyst-
kich stron mających wpływ na kształtowanie oraz wdra-
żanie polityki spójności. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir 
Sosnowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, a także przedstawiciele Komisji Europej-
skiej Ministerstwie Rozwoju i Komitetu Regionów. 

Relacja z wydarzenia:
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/1986388118310823 
http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/co-
dalej-z-polityka-spojnosci-i-programem-polska-
wschodnia/ 

Rynek pracy dla młodych czyli wszystko, 
co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć 
o rynku pracy, ale baliście się zapytać

Poczucie stabilizacji i  bezpieczeństwa dają młodym 
ludziom przede wszystkim godne perspektywy zatrud-
nienia. O tym, jakie działania podejmowane są na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, mówiliśmy w trakcie zorga-
nizowanej przeze mnie a  także Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i  Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisława 
Michałowskiego  konferencji „Rynek pracy dla młodych 
czyli wszystko, co  kiedykolwiek chcieliście wiedzieć 
o rynku pracy, ale baliście się zapytać”, która odbyła się 
17 października 2014 r. 

Konferencja skierowana była oczywiście głównie do sa-
mych młodych osób. Byli na niej obecni jednak również 
samorządowcy, przedstawiciele powiatowych urzę-
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dów pracy i przedsiębiorcy. Spotkanie było szansą na przegląd polityk i inicja-
tyw zwiększających szanse ludzi młodych na rynku pracy. Poprzez dyskusje 
panelowe i  prezentacje, chciałem pokazać im, z  jakich form wsparcia mogą 
korzystać w  swoim regionie, jakie szanse podniesienia kwalifikacji, zdobycia 
doświadczenia i rozwoju stwarza im Unia Europejska, a także co zrobić, żeby 
założyć własną firmę i stać się odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.

Na konferencji głos zabrało wielu znakomitych gości, m.in. Minister Pracy i Po-
lityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Lu-
belskiego Sławomir Sosnowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
prof. Stanisław Michałowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
Małgorzata Sokół, Bartosz Otachel z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, a także wielu innych wyśmienitych gości. 

Relacja z wydarzenia:
http://krzysztofhetman.pl/konferencje/rynek-pracy-dla-mlodych/ 

Wsparcie Unii Europejskiej dla badań i innowacyjności  
– szansa dla polskich firm i uczelni wyższych

29–30 czerwca 2015 – dwa intensywne dni prezentacji, spotkań, dyskusji, pytań 
i odpowiedzi, a wszystko to w trakcie zorganizowanego przeze mnie w Brukseli 
seminarium „Wsparcie Unii Europejskiej dla badań i innowacyjności – szansa dla 
polskich firm i uczelni wyższych”.

W seminarium wzięły udział lubelskie uczelnie, w tym naturalnie rektorzy i pro-
rektorzy ds. współpracy z zagranicą, a także lubelscy przedsiębiorcy. Celem se-
minarium było umożliwienie im spotkania z ekspertami w zakresie finansowania 
unijnego, w szczególności programów poświęconych innowacyjności, badaniom 
i komercjalizacji opracowanych rozwiązań, którzy w trakcie interesujących wykła-
dów dzielili się z uczestnikami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Poruszo-
ne tematy dotyczyły więc m.in. finansowania dla MŚP, przygotowania wniosku 
o dofinansowanie, programów COSME i Horyzont 2020 czy budowania współ-
pracy między nauką i biznesem. 

Wśród mówców znaleźli się Poseł do Parlamentu Europejskiego i były Przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Ignacio Puente Gonzalez z wy-
działu ds. MŚP Komisji Europejskiej, Grzegorz Ambroziewicz z  Wydziału Roz-
przestrzeniania Doskonałości i  zwiększanie uczestnictwa Komisji Europejskiej, 

a także przedstawiciele Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. MŚP, Sta-
łego Przedstawicielstwa RP przy UE, organizacji takich jak European Project As-
sociation czy sieś ERRIN i biur regionalnych w Brukseli. 

Wykorzystaj unijną szansę  
– czyli finansowanie UE dla MŚP

Małe i  średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową 
rolę w  rozwoju europejskiej gospodarki, są głównym 
źródłem zatrudnienia oraz mają zasadniczy wpływ na 
rozwój europejskiej konkurencyjności i  innowacyjności. 
Wsparcie ich rozwoju jest więc jednym z priorytetów UE. 
Właśnie o  różnych formach tego wsparcia rozmawia-
liśmy 22 czerwca 2015 roku w  trakcie zorganizowanej 
przeze mnie i Marszałka Województwa Lubelskiego Sła-
womira Sosnowskiego konferencji „Wykorzystaj unijną 
szansę – czyli finansowanie UE dla MŚP”. Jednym z te-
matów przewodnich było oczywiście wsparcie w ramach 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a także dzia-
łania i środki dedykowane MŚP na terenie województwa 
lubelskiego np. poprzez Regionalny Program Operacyjny. 
Dyskutowaliśmy jednak również o finansach dla przed-
siębiorstw płynących bezpośrednio z Brukseli, np. wsparciu w ramach programu 
COSME czy Horyzont 2020, a także inicjatywy Instrument dla MŚP.

Na konferencję zaproszonych zostało wielu wyśmienitych mówców m.in. Wicepre-
mier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda, Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena 
Lublińska-Kasprzak i  Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i  Innowacyjności 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marcin Łata. Konferencję otworzyło prze-
mówienie Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej.

W konferencji wzięło udział niemal 350 przedsiębiorców, ale obecni byli również 
przedstawiciele sektora publicznego i organizacji pozarządowych działających na 
rzecz przedsiębiorczości. Tak duże zainteresowanie tematyką wsparcia dla firm 
nie tylko cieszyło mnie jako organizatora, ale pokazało też, że jest to temat, do 
którego należy wracać.
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Relacja z wydarzenia: 
http://krzysztofhetman.pl/konferencje/unijne-srodki-szansa-dla-msp/ 

Biznes rodzinny – szanse, wyzwania, możliwości

Cieszę się, że zorganizowana przeze mnie 14 czerwca 2016 roku konferencja pt. 
„Biznes rodzinny– szanse, wyzwania, możliwości” stała się częścią Lubelskich 
Dni Nauki i Biznesu czyli niezwykle prestiżowego, międzynarodowego wydarze-
nia poświęconego całemu spektrum zagadnień związanych z rozwojem i konku-
rencyjnością, takich jak przedsiębiorczość, innowacje, badania naukowe, inwe-
stycje czy projekty unijne.

Seminarium skierowane było do przedsiębiorców, w tym w szczególności do firm 
rodzinnych, ale również do samorządów, organizacji otoczenia biznesu, eksper-
tów i wszystkich zainteresowanych tematem. W trakcie dyskusji mówcy położyli 
nacisk na specyfikę funkcjonowania firm rodzinnych i określone wyzwania stoją-
ce przed nimi, a także na formy wsparcia dostępne dla przedsiębiorców, w tym 
szczególnie dla MŚP.

Wśród mówców znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wyko-
nawczej Komisji Europejskiej ds. MŚP, europejskiej federacji krajowych związków 
firm rodzinnych European Family Businesses, a także samych przedsiębiorców 
prowadzących firmy rodzinne. 

Seminarium na temat Urban Innovative Actions

13 stycznia 2017 roku odbyło się zorganizowane przeze mnie seminarium infor-
macyjne poświęcone programowi Urban Innovative Actions (UIA). Jest to inicja-
tywa skierowana do miast, która w istotny sposób może wpłynąć na polepszenie 
jakości ich funkcjonowania i życia ich obywateli. Urban Innovative Actions umoż-
liwia miastom wprowadzanie ulepszeń poprzez opracowanie i testowanie na ich 
terenie innowacyjnych, niezastosowanych wcześniej rozwiązań w  kontekście 
określonych problemów i potrzeb. 

Co prawda inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do miast, ale ważną 
rolę w trakcie realizacji projektów mogą odgrywać również inne podmioty, ta-
kie jak np. uniwersytety, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe czy 
przedsiębiorstwa. Dlatego też na spotkanie informacyjne zaproszeni byli nie 

tylko włodarze miast z terenu naszego województwa, ale również przedstawi-
ciele uczelni wyższych czy organizacji otoczenia biznesu. W trakcie spotkania 
przekazane zostały informacje dotyczące formalnych zasad udziału w inicja-
tywie w zależności od rodzaju podmiotu, wysokości finansowania, przedmio-
tu programu i kategorii tematycznych, terminów i trybu składania wniosków. 

Uważam, że oferowane w ramach inicjatywy wsparcie dla miast może przyczynić 
się do rozwoju i praktycznego ugruntowania nowatorskich idei i w konsekwencji 
wprowadzenia ich w danym obszarze życia obszarów miejskich. Jest to szczegól-
nie ważne, ponieważ miasta są motorami wzrostu gospodarczego Europy generu-
jącymi większą część PKB Wspólnoty. Pozostają one również istotnymi centrami 
kultury i nauki stymulującymi rozwój całych regionów. Dlatego też aktywnie włą-
czyłem się w promocję programu i różnymi kanałami starałem się przekazywać 
informacje na ten temat, tak aby dotarły one do jak największej liczby miast i orga-
nizacji naszego regionu.

Relacja z wydarzenia:
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/posts/1835282316754738 
http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/urban-innocative-actions/ 

Europa bez barier – korzyść  
dla wszystkich 

O konieczności zwalczania codziennych barier w funk-
cjonowaniu osób z niepełnosprawnościami rozmawia-
liśmy 9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Kon-
ferencyjnym w  trakcie konferencji „Europa bez  barier 
– korzyść dla wszystkich”. Konferencję miałem przy-
jemność współorganizować z  Posłem  do  Parlamentu 
Europejskiego Markiem Plurą.

Na konferencję zostało zaproszonych wielu znakomi-
tych mówców, takich jak Pani Sofia Lourenco z Dyrek-
cji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej, Pani 
Małgorzata Wenerska-Craps – Dyrektor Departa-
mentu Spraw Europejskich w  Ministerstwie Rozwoju, 
Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan 
Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Polskiego Związku Głu-
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chych czy Pan Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczy-
zny „Lewiatan”.

Tematem przewodnim konferencji był Europejski Akt w  Sprawie Dostępności. 
Dyskutowaliśmy m.in. na temat dostępności produktów i usług dla wszystkich 
obywateli na wspólnym, europejskim rynku, a także o kwestiach, które mimo po-
dejmowanych na rzecz włączenia i zwiększania dostępności kroków, w dalszym 
ciągu stanowią dla nas wyzwanie. W drugiej części spotkania mieliśmy z kolei 
okazję wysłuchać niezwykle inspirujących prezentacji przedsiębiorców i  inno-
watorów, którzy dostarczają rozwiązań sprawiających, że życie osób z niepełno-
sprawnościami staje się łatwiejsze każdego dnia. 
 

Profil wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/EuropaBezBarier/ 
Relacja z konferencji:
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/1910335059249463 
Film promocyjny dotyczący zwalczania barier:
https://www.youtube.com/watch?v=em-Vup-lo-s&fbclid=IwAR3dxj7zHf
ZN3gQeIiRn2aHPPMCl8eySnN94p2HKRYgmuRGMIwE4Wi3ocYI 

Wschodnie Forum Firm Rodzinnych – 2016, 2017, 2018

Wschodnie Forum Firm Rodzinnych na stałe wpisało się już w kalendarz wyda-
rzeń naszego regionu, przyciągając z roku na rok coraz większą liczbę przedsta-
wicieli zarówno mniejszych jak i większych firm rodzinnych z Polski Wschodniej 
i nie tylko. Cieszę się, że w trakcie mojej kadencji miałem okazję wraz ze stowa-
rzyszeniem „Aktywna Europa” współorganizować wszystkie trzy edycje Forum 
i włączyć się w dyskusje o szczególnej roli, jaką z racji swojej konstrukcji, unikal-
nych wykształconych w firmach rodzinnych kompetencji i przekazywanego do-
świadczenia podmioty te odgrywają w rozwoju europejskiej gospodarki i tworze-
niu wysokiej jakości produktów i usług.

Mając na uwadze ogromne znaczenie firm rodzinnych, w trakcie dotychczaso-
wych edycji Forum staraliśmy się włączyć w aktywny dialog z przedsiębiorcami 
i skupić się również na problemach i wyzwaniach, jakie stoją przez nimi na co 
dzień. Mówiliśmy naturalnie o sukcesji jako jednym z największych wyzwań firm 
rodzinnych i o tym, w jaki sposób właściwie 
się do niej przygotować. Ważnym poruszo-
nym tematem była również kwestia rozwoju 
przedsiębiorstwa, a także pozyskania dostę-
pu do kapitału np. poprzez uzyskanie wspar-
cia ze środków unijnych. W trakcie ostatniej 
edycji wydarzenia skupiliśmy się na tym, co 
zrobić, aby biurokracja nie hamowała przed-
siębiorczości, gdzie szukać wsparcia i jakie 
zmiany mogłyby ułatwić przedsiębiorcom 
funkcjonowanie. Staraliśmy się również 
przybliżyć naszym gościom metody wy-
kreowania i promocji ich marki w mediach, 
przede wszystkich w  mediach społeczno-
ściowych.

W  trakcie trzech lat Wschodniego forum 
Firm Rodzinnych w  wydarzeniu wzięło 
udział szerokie grono wybitnych mówców, 
m.in. Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrz-
nego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz 
MŚP Elżbieta Bieńkowska, Prezes Związku 
Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, 
Burmistrz Miasta Hrubieszów Tomasz Za-
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jąc, starosta kraśnicki Andrzej Maj, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przed-
siębiorczości Marceli Niezgoda, a także eksperci z Ministerstwa Rozwoju, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości i sami doświadczeni przedsiębiorcy. 

Relacja z wydarzenia:
https://rodzinnewschod.pl/ 
https://www.facebook.com/rodzinnewschod/
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/posts/1984024618547173 
2016 – http://krzysztofhetman.pl/konferencje/wschodnie-forum-firm-ro-
dzinnych/ 
2017 – http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/wschodnie-forum-firm-ro-
dzinnych-2017/
2018 – http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/wschodnie-forum-firm-ro-
dzinnych-2018/ 

Konferencja „Jaka Polska za 5,10...100 lat  
i w jakiej Europie?”

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości RP w dniu 30 listopada 
2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zorganizowałem konferencję po-

święconą przyszłości Polski w Unii Europejskiej. W obliczu ciągle zachodzących 
zmian geopolitycznych oraz kryzysów z jakimi przyszło się mierzyć Unii Europej-
skiej, próba odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych kierunków rozwoju na-
szego państwa w strukturach Unii wydaje się być kluczowa. Do dyskusji na temat 
historii i wynikających z niej wniosków na przyszłość zaprosiłem znanych eksper-
tów, naukowców oraz polityków. Celem spotkania było omówienie potencjalnych 
zagrożeń takich jak nierówne traktowanie poszczególnych państw w Unii, podział 
Europy na dwie strefy – słabszą i mocniejszą, rosnąca popularność ruchów nacjo-
nalistycznych, spadek zainteresowania ideą wspólnoty wśród młodych ludzi oraz 
utrzymujący się w różnych krajach Europy kryzys partii politycznych. Konferencja 
miała na celu zwrócenie uwagi uczestników na te i inne problemy z którymi obec-
nie mierzy się Unia. W kontekście tych wyzwań położono szczególny nacisk na 
perspektywy rozwoju, współpracy oraz przyszłości Polski w Europie.

W konferencji wzięli udział następujący prelegenci: Władysław Teofil Bartoszew-
ski, dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 
Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego , Władysław Kosiniak-Kamysz, 
Poseł na Sejm RP, prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, o. Tomasz Dostatni OP

Relacja z wydarzenia:
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/2217862045163428?__tn__=-R
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Robotyka od najmłodszych lat – czyli jak dziś inwestować 
w gospodarkę przyszłości

W dobie coraz większego postępu nowych technologii pozwalających na zauto-
matyzowanie oraz przenoszenie wielu czynności i sfer naszego codziennego ży-
cia do cyberprzestrzeni, niezwykle ważne staje się rozwijanie wśród dzieci i mło-
dzieży umiejętności głównie z zakresu robotyki. Dlatego 18.09.2017 r. w Lublinie 
wraz ze Starostą Kraśnickim Andrzejem Majem i  Fundacją „Wschodni Klaster 
Innowacji” zorganizowałem spotkanie, które miało na celu zainteresowanie i roz-
propagowanie wśród młodego pokolenia nauki robotyki i przybliżenie idei progra-
mu FIRST. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele 
uczelni, przedsiębiorcy, jak i dzieci oraz młodzież ze szkół z terenu województwa 
lubelskiego, a także nowo powstałe drużyny, które zadebiutowały w pierwszym 
w Polsce Wschodnim Turnieju FIRST Lego League zorganizowanym w Lublinie. 

Program FIRST ma na celu rozwój wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności 
w zakresie m.in. technologii, inżynierii i matematyki już od najmłodszych lat. Po-
zwala on także na rozwój cech tj. kreatywność, innowacyjność czy rozwój umie-
jętności interpersonalnych. 

Udział dzieci i młodzieży w inicjatywie FIRST to nie tylko możliwość nabycia przez 
nich teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim okazja do jej praktycznego zasto-
sowania oraz zgłębienia tajników robotyki. 

Ważnym punktem spotkania była prezentacja robotów stworzonych przez pierw-
szą polską drużynę FIRST Robotics Competition o  nazwie „Spice Gears, która 
uczestniczyła w wielu konkursach, także międzynarodowych, i uzyskała tytuł wi-
cemistrza świata podczas olimpiady pn. FIRST Global w Waszyngtonie.
W spotkaniu udział wzięli następujący prelegenci:
• Prezes Zarządu Fundacji „Wschodni Klaster Innowacji” Marcin Giza,
• członkowie drużyny Spice Gears (wicemistrzowie świata olimpiady FIRST 

Global w Waszyngtonie),
• prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko pełniący funkcję Rektora Politechniki Lubelskiej,
• Dariusz Kasperek z URSUS BUS S.A.

Relacja z wydarzenia:
http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/lubelskie-roboty-podbijaja-swiat

Kongres Młodych Rolników 

Nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać, jak ważną rolę w europejskiej gospodarce 
odgrywa rolnictwo. W  UE w  sektorze tym zatrudnionych jest aż 10 milionów 
osób, a według szacunków pozostaje on głównym źródłem utrzymania dla aż 
20% obywateli całej Unii. Polska jest jednym z krajów o największym odsetku 
osób pracujących w rolnictwie sięgającym aż 11%. Jest to więc branża wyma-
gająca szczególnej uwagi i wsparcia. Stąd między innymi idea organizacji przez 
grupę EPL Kongresu Młodych Rolników – dorocznego wydarzenia adresowane-
go właśnie do grupy młodych przedstawicieli branży rolnictwa. 

Wraz z pozostałymi europosłami PSL zdecydowałem się wspierać tę inicjatywę 
i zostałem ambasadorem Kongresu Młodych Rolników w Polsce. Na moje za-
proszenie w Kongresie wzięło udział 24 młodych rolników, którzy są bezsprzecz-
nie przyszłością tej gałęzi gospodarki w Polsce. Celem Kongresu było naturalnie 
umożliwienie młodym rolnikom zabrania głosu w kwestiach związanych z poli-
tyką rolną UE, które bezpośrednio ich dotyczą. Uważam, że aby Unia Europejska 
mogła sprawnie działać na rzecz swoich obywateli, musi słuchać ich głosu. Dla-
tego też tak ważne dla mnie było, aby na Kongresie pojawili się także reprezen-
tanci naszego regionu i aby mieli oni szansę wypowiedzenia się o trudnościach 
i wyzwaniach, które napotykają oni w swojej pracy.
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IV Europejski Parlament Osób z Niepełnosprawnością

Raz na pięć lat posłowie do Parlamentu Europejskiego ustępują swoje miejsca 
na sali plenarnej Parlamentu w Brukseli przedstawicielom środowisk osób z nie-
pełnosprawnościami i reprezentantom organizacji pozarządowych działających 
na rzecz tej grupy. Następuje odwrócenie ról i to my, posłowie, słuchamy z uwagą 
wystąpień na sali plenarnej już nie naszych kolegów i koleżanek z ław parlamen-
tarnych, ale obywateli działających na co dzień na rzecz włączenia osób z niepeł-
nosprawnościami. Wszystko za sprawą Europejskiego Parlamentu Osób z Nie-
pełnosprawnościami, którego ostatni szczyt miał miejsce 6 grudnia 2017 roku.

Cieszę się, że na moje zaproszenie, w obradach Parlamentu wziąć udział mogły 
również reprezentantki naszego regionu – studentki UMCS i członkinie Zrzesze-
nia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”. Brały one udział w dyskusjach, 
które w trakcie ostatnich obrad Parlamentu skupiły się na zapewnieniu dostęp-
ności wyborów pozostających chyba najbardziej namacalnym przejawem ko-
rzystania z  praw obywatelskich, a  także realizacji Konwencji o  Prawach Osób 
z Niepełnosprawnościami. Celem Parlamentu jest każdorazowo wypracowanie 
wspólnego stanowiska, w którym zebrani przedstawiciele zwracają się do Par-
lamentu Europejskiego o podjęcie konkretnych działań w ich sprawie. Aktywne 
włączenie w to wydarzenia ma więc ogromne znaczenie i jest wyraźnym sygna-
łem dla europarlamentarzystów odnośnie oczekiwań i potrzeb środowiska osób 
z niepełnosprawnościami.

Kwestie związane z  dostępnością, włączeniem i  budowaniem równych szans 
osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy zawsze były ważne w mojej pracy 
w Parlamencie Europejskim. Wielokrotnie zabierałem głos na ten temat w trakcie 
sesji plenarnej, a także w trakcie posiedzeń Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjal-
nych. Razem z Europosłem Markiem Plurą współorganizowałem również konfe-
rencję „Europa bez barier – korzyść dla wszystkich” poświęconą Europejskiemu 
Aktowi w  Sprawie Dostępności i  konieczności zwalczania codziennych barier 
w  funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Pragnę kontynuować moją pracę 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

BLISKO LUDZI

Chcę, aby Parlament Europejski był instytucją blisko ludzi. Dlatego z ogromną ra-
dością nie tylko przekazywałem wiedzę o jego działaniu podczas moich spotkań 
w  Polsce, ale też, gdy tylko to możliwe, gościłem w  Parlamencie Europejskim 
w Brukseli grupy zwiedzające z naszego województwa. 

Dwa razy do roku organizowałem wyjazdy, podczas których uczestnicy, miesz-
kańcy województwa lubelskiego, mogli spędzić 3 dni w stolicy Europy. Łącznie 
to ponad 500 osób!    Była to zarówno młodzież, członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Zespoły Ludowe, samo-
rządowcy, osoby zaangażowane w  działalność kulturalną i  nie tylko. Starałem 
się, by program obfitował w wydarzenia. Podczas pobytu uczestnicy zwiedzali 
brukselską starówkę, tzw. dzielnicę europejską, mieli też okazję spróbować bel-
gijskich przysmaków, czyli słynnych gofrów i  belgijskich frytek. Dzięki wizycie 
w specjalnym muzeum, Parlamentarium, dowiedzieli się więcej o tym, jak na co 
dzień funkcjonuje Unia Europejska. 

Ale dla większości najciekawsze okazało się zwiedzanie samego Parlamentu Eu-
ropejskiego, w tym przede wszystkim wizyta na sali plenarnej. Przez te pięć lat 
po gmachu Parlamentu oprowadzałem m.in. młodzież szkolną, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Lokalne Grupy Działania, samorządowców, lubelskich przedsiębiorców 
czy rolników. Cieszę się, że mogłem podczas tych wizyt choć trochę pokazać 
Unię Europejską „od kuchni” i tu, u źródła, odpowiedzieć na nurtujące zwiedza-
jących pytania. To były dla mnie ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że dzięki tym 
wycieczkom mieszkańcy województwa lubelskiego lepiej poznali unijne instytu-
cje i specyfikę mojej pracy. 

30 płatnych staży dla młodych i zdolnych osób

Regularnie staram się zapraszać młodych ludzi, głownie za pośrednictwem kon-
kursów, do odbycia miesięcznego, płatnego stażu w moim biurze w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli. Przez całą kadencję 30 młodych, zdolnych osób miało 
szansę uczestniczyć w pracach Parlamentu i wesprzeć moje biuro w codzien-
nych obowiązkach administracyjnych i  legislacyjnych. Stażyści od samego 
początku byli w pełni zaangażowani w prace mojego biura i pod czujnym okiem 
moich asystentek uczestniczyli w spotkaniach komisji parlamentarnych, grupach 
roboczych czy konferencjach. Przygotowywali notatki prasowe, materiały infor-
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macyjne i  tłumaczenia, a także pomagali w pracach administracyjnych. Byli dla 
nas nieocenioną pomocą. Mam też nadzieję, że dla nich była to ciekawa szansa 
zdobycia doświadczenia i rozwoju kariery zawodowej. 

Warsztaty „Staże i praca w instytucjach UE  
– instrukcja obsługi”

Praca w Parlamencie Europejskim to nie tylko duże wyzwa-
nie i odpowiedzialność, ale także ciekawa ścieżka kariery, 
która może przynieść wiele satysfakcji. Dlatego też staram 
się wiedzę na ten temat propagować, zwłaszcza wśród 
młodych. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej dwu-
krotnie zorganizowałem warsztaty, na których można było 
się przekonać, z czym taka kariera w instytucjach się wiąże 
i jak wygląda proces rekrutacyjny. Wraz z moimi asystent-
kami pracującymi w Brukseli przybliżaliśmy zainteresowa-
nym osobom specyfikę naszej pracy, możliwości rozwoju 
oraz plusy i minusy pracy dla administracji publicznej Unii 
Europejskiej. Uczestnikom warsztatów przekazane zostały 
praktyczne informacje dot. procedury aplikowania o staż/
pracę, jak również zwrócono uwagę na umiejętności, kom-
petencje nad jakimi należy pracować i  na co postawić 
w swojej edukacji, aby sprawdzić się w instytucjach euro-
pejskich.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zadać nurtujące ich pytania dot. pracy w Par-
lamencie Europejskim i innych instytucjach europejskich, ale także te dotyczące 
plusów i minusów życia codziennego w stolicy Unii Europejskiej.

Nie poprzestając jedynie na teoretycznym aspekcie warsztatów, podczas oby-
dwu spotkań, w których udział wzięło łącznie blisko 200 osób, zorganizowane zo-
stały dwa konkursy stażowe. Dwóch laureatów miało okazję osobiście poznać 
z bliska pracę w Parlamencie Europejskim, podczas miesięcznego, płatnego 
stażu w moim Biurze Poselskim w Brukseli. 

Konkurs „Via Bruksela” 

Studenci i absolwenci uczelni wyższych z terenu woje-
wództwa lubelskiego mieli okazję wygrać płatny, mie-
sięczny staż w  moim biurze w  PE w  Brukseli, biorąc 
udział także w czterech edycjach konkursu “Via Brukse-
la”. Zadaniem uczestników w każdej edycji było napisa-
nie eseju na określony w regulaminie temat. 

I edycja konkursu miała miejsce w 2015 roku. Tematem 
pracy konkursowej było „Wsparcie Unii Europejskiej dla 
młodych – realna pomoc czy tylko populistyczne ha-
sła?”. W dzisiejszych czasach wielu młodych absolwen-
tów zmaga się z problemem znalezienia pracy w zawo-
dzie zaraz po studiach. Celem tej edycji było zwrócenie 
uwagi młodych osób na możliwości, jakie stwarza Unia 
Europejska, pomagając młodym w dostosowaniu się do 
bieżącej sytuacji na rynku pracy. Z autorami trzech naj-
ciekawszych prac miałem przyjemność współpraco-
wać w moim biurze w PE w Brukseli. 

Tematem II edycji konkursu, której finał odbył się pod koniec maja 2016 roku, 
była “Unia Europejska po 2020 roku – jaki kierunek rozwoju w obliczu istnieją-
cych szans i zagrożeń?”. Uczestnicy tej edycji musieli zmierzyć się z zadaniem 
przeanalizowania bieżącej sytuacji Unii Europejskiej i wykazać się umiejętnością 
wyciągania wniosków oraz prognozowania możliwych scenariuszy rozwoju Eu-
ropy w świetle ówczesnych wydarzeń. W tej edycji konkursu do wygrania były 
dwa miejsca stażowe. 

DO WYGRANIA:

Zgłoszenia do 

16 marca 
Zapytaj swojego koordynatora! 

KOORDYNATOR:
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Poprzednie edycje konkursu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dlate-
go jeszcze w październiku 2016 roku zorganizowałem kolejną. Temat eseju w tej 
edycji to: „Europa po Brexicie. Początek końca czy też szansa na wzmocnienie 
integracji?”. Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
wstrząsnęło całą Europą, pozostawiając po sobie więcej znaków zapytania niż 
odpowiedzi. Zakwestionowana została stabilność i  niewzruszalność całej Unii 
Europejskiej. W świetle tych wydarzeń zaproponowałem młodym ludziom zmie-
rzenie się z tematem przyszłości Europy, chcąc skłonić ich do refleksji nad moż-
liwymi konsekwencjami Brexitu. Spośród licznych zgłoszeń wyłoniliśmy dwie 
zwycięskie.

W grudniu 2018 r. IV edycja konkursu stanęła pod hasłem zbliżających się wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego, a tematem pracy konkursowej były: “Wybory 
do Parlamentu Europejskiegov w 2019 r. – czy mój głos się liczy?”. Bieżącym 
problemem Unii Europejskiej jest spadek zainteresowania jej działaniami wśród 
młodego pokolenia oraz utrzymująca się niska frekwencja w wyborach do Par-
lamentu. Nadrzędnym celem tej edycji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na 
problematykę udziału w  wyborach oraz znaczenie pojedynczego głosu w kon-
tekście budowania przyszłości Unii Europejskiej. Laureat tej edycji konkursu wio-
sną 2019 odbędzie staż w moim biurze w Brukseli.

Konkurs „My, młodzi w Unii Europejskiej”

Opinia i  odczucia młodego pokolenia dot. korzyści 
i  możliwości jakie daje młodemu pokolenie przynależ-
ność do unijnej wspólnoty są niezwykle ważne. W kwiet-
niu 2018 r. miałem okazję poznać zdanie młodzieży 
z  lubelskich szkół ponadgimnazjalnych, która wzięła 
udział w  zorganizowanym przeze mnie konkursie pn. 
„My, młodzi w Unii Europejskiej”. Uczestnicy, pojedynczo 
lub w maksymalnie trzyosobowych zespołach, mieli za 
zadanie przygotować pracę w postaci prezentacji multi-
medialnej, plakatu, filmiku, fotoreportażu lub innej formy 
wizualnej, która przedstawiała szeroko pojętą tematykę 
miejsca lub roli młodzieży w  Unii Europejskiej, szans, 
korzyści, jakie dla młodych niesie ze sobą członkostwo 
w Unii Europejskiej, ale również wkładu osób młodych 
w integrację europejską. 

W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów, Spośród nadesłanych prac, 
jury wyłoniło najlepsze drużyny – łącznie 28 osób, wliczając opiekunów szkol-
nych, którzy w nagrodę wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

Konkurs dla uczniów „Twoje Europejskie Wyzwanie”

W  marcu 2015 r. zorganizowałem drużynowy konkurs 
wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które-
go celem było propagowanie idei integracji europejskiej 
oraz wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej kompetencji 
oraz obszarów działania. 

Do konkursu, który składał się z dwóch etapów: powia-
towego i wojewódzkiego, zgłosiło się prawie 230 drużyn 
z ponad 70 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego 
województwa lubelskiego. Pierwszy etap polegał na roz-
wiązaniu przez drużyny testu wiedzy o Unii Europejskiej, 
a  zadania otwarte wymagały kreatywnego podejścia 
i pozwalały na sformułowanie własnych opinii. Drużyna, 
która uzyskała najlepszy wynik w powiecie brała udział 
w etapie wojewódzkim, gdzie konkurencje miały charak-
ter interaktywny. W tym etapie młodzież musiała wyka-
zać się nie tylko wiedzą, ale także umiejętnością pracy 
pod presją czasu, pomysłowością i kreatywnością. 

Drużyny w drugim etapie oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili:
• prof. dr hab. Stanisław Michałowski– Rektor UMCS
• Aneta Pieczykolan– Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskie-
go w Lublinie

• Michał Wójcik – Prezez Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji 
Nowy Staw i koordynator Punktu Informacji Europejskiego Europe Direct Lu-
blin

• Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nagrodą dla najlepiej ocenionych 12 trzyosobowych drużyn i ich koordynato-
rów szkolnych był wyjazd studyjny do Brukseli. 
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II edycja konkursu „Twoje Europejskie Wyzwanie”

Nie wszystkie konkursy to testy, a wiedza jest tak samo ważna jak umiejętności 
interpersonalne. Dlatego wiosną 2017 r., po raz kolejny, zorganizowałem konkurs 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było propagowanie idei 
integracji europejskiej, wiedzy na temat Unii Europejskiej i korzyści jakie dla miast, 
gmin, powiatów niesie za sobą członkostwo w unijnej wspólnocie wśród mło-
dzieży z terenu województwa lubelskiego.

W konkursie brały udział maksymalnie trzyosobowe drużyny, których zadaniem 
było nakręcenie 1-minutowego filmiku w ciekawy sposób ukazującego jak człon-
kostwo w Unii Europejskiej zmieniło i wpłynęło na rozwój miasta, gminy czy po-
wiatu, z którego zgłaszana była drużyna.

Tym razem w rolę jury wcieliła się cała społeczność portalu Facebook, gdzie za-
mieszczone zostały nadesłane filmiki, a każdy użytkownik portalu mógł oddać 
swój głos na jego zdaniem najlepszy materiał. 

Spośród kilkudziesięciu drużyn, które wzięły udział w konkursie, dwanaście, któ-
re uzyskały największą ilość polubień na Facebooku otrzymało nagrodę główną 
w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli. 

NAGRODZENI W BRUKSELI  
Z MOJEJ INICJATYWY

Europejska Nagroda Obywatelska dla FOL

2.09.2015 r. w Sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim 
przy wyjątkowej oprawie muzycznej miałem zaszczyt wręczyć medal Europej-
skiej Nagrody Obywatelskiej założycielom Fundacji Oswoić Los z Lublina. Misją 
Fundacji jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom, ich rodzinom, jak również 
oswajanie społeczeństwa z „odmiennością”, pokazywanie, że różnorodność jest 
normą, nie wyjątkiem.

Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaje Parlament Europejski za działania 
w na rzecz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integra-
cji między obywatelami a państwami członkowskimi, ułatwianie transgranicznej 
lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej, a także codzienną 
aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: przedstawiciele władz 
rządowych, samorządowych, ambasadorowie Fundacji m.in. Anna Dymna, Pau-
lina Smaszcz-Kurzajewska, Joanna Racewicz, przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, rodzina i przyjaciele oraz podopieczni. 

https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/1629604260655879?__tn__=-R

Europejska Nagroda Obywatelska dla Ewy Dados
8.12.2017 r. po raz kolejny miałem przyjemność wręczyć medal Europejskiej Na-
grody Obywatelskiej osobie, która nie tylko w moim odczuciu, ale także wg. Kapi-
tuły Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 

w pełni na niego zasłużyła – Ewie Dados. Uroczystość wręczenia medalu, w któ-
rej udział wzięło blisko 900 osób, odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lu-
blinie. Wśród gości byli zarówno wolontariusze m.in., sztandarowej akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, której pomysłodawczynią i  inicjatorką jest Ewa Da-

Województwo lubelskie to miejsce, które tętni życiem. 
Przekonałem się o tym już wiele lat temu pełniąc funkcję 
Marszałka Województwa Lubelskiego. Bogaty kalendarz 
wydarzeń kulturalnych, naukowych, sportowych naszego regionu 
to niekwestionowany powód do dumy i asumpt do dalszego 
działania. Cieszę się, że pełniąc funkcję Posła do PE mogłem 
w nich uczestniczyć i je wspierać. Podczas swojej kadencji 
jako Poseł do PE objąłem patronatem ponad 100 konferencji, 
konkursów i olimpiad  organizowanych przez szkoły, instytucje 
i organizacje, a także miałem przyjemność uhonorować wielu 
ich laureatów.
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dos, jak i artyści, przedstawiciele samorządów oraz osoby, które na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat jej działalności społecznej otrzymały wielkie wsparcie i pomoc.

Uroczystość zakończył koncert Majki Jeżowskiej oraz występ chóru Kasjopea ze 
szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie, jako podziękowanie dla najmłodszych wo-
lontariuszy akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, którzy co roku angażują się 
w pomoc potrzebującym. Przy okazji uroczystości, w Centrum Spotkania Kultur 
zbierane były maskotki i zabawki w ramach trwającej w/w akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. 

Relacja z wydarzenia:
http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/europejska-nagroda-obywatel-
ska-dla-ewy-dados/
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/1993219077627727?__tn__=-R

Europejska Nagroda Obywatelska dla WOŚP

Wraz z Poseł Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, oraz Posłami Tadeuszem Zwiefką 
i Januszem Lewandowski w 2018 roku postanowiliśmy wspólnie nominować do 
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Działania WOŚP znane są nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, a do corocznej 
zbiórki chętnie włączają się zarówno wolontariusze, jak i ofiarodawcy. Tysiące 
uratowanych żyć i pomoc medyczna dla osób starszych, to wielka zasługa funda-
cji, która co roku przekazuje zakupiony sprzętom medyczny do publicznych szpi-
tali w Polsce, a także prowadzi ogólnopolskie programy medyczne i edukacyjne. 
Medal Europejskiej Nagrody Obywatelskiej to symboliczny ukłon w  ich stronę 
i podziękowania za ich wspaniałą i nieocenioną działalność.
Uroczystość wręczenia medalu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dla WOŚP, 
jako jednemu z  trzech laureatów z Polski, odbyła się 21.09.2018 r. w siedzibie 
Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie. 

https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/2085120295104271?__tn__=-R

DLA NAJMŁODSZYCH

I Europejski Turniej Piłki Nożnej

W  zdrowy ciele, zdrowy duch, a  sport to przecież zdrowie. Wśród wielu działań 
i programów UE znajdują się też i takie, które wspierają sport i ćwiczenia fizyczne. 
W dobie komputerów i telefonów komórkowych, ważne jest aby zachęcać dzieci do 
aktywności fizycznej Dlatego 13.05.2018 r. zorganizowałem I Europejski Turniej Pił-
ki Nożnej. Turniej skierowany był do drużyn piłkarskich, także amatorskich, których 
zawodnicy mieli od 10 do 12 lat. Turniej stanowił doskonałą okazję do sprawdzenia 
umiejętności młodych adeptów piłki nożnej w sportowych rozgrywkach z ich ró-
wieśnikami, a także był doskonałą formą na aktywnego spędzania wolnego czasu. 

W turniejowych zmaganiach udział wzięło 8 drużyn z terenu województwa lubel-
skiego. W ramach Turnieju odbyły się także liczne konkursy, które pozwoliły na 
dodatkowe sprawdzenie umiejętności piłkarskich zawodników i to przez profesjo-
nalistów. Jednym z nich był konkurs rzutów karnych, który poprowadził sam Zyg-
munt Kalinowski – członek drużyny Orłów Górskiego i zawodnik reprezentacji Pol-
ski podczas słynnego meczu na Wembley z Anglią w 1973 r. i Mundialu w 1974 r.

Niemniej znamienitym gościem był Konrad Nowak – napastnik Motoru Lublin, 
który poprowadził całe wydarzenie. 
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Relacja z wydarzenia:
https://www.facebook.com/watch/?v=2076374509312183
http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/i-europejski-turniej-pilki-noznej-
za-nami/

Rodzinny Piknik Integracyjny

22.06.2018 r. wraz z Fundacją Modyfiq, Zrzeszeniem Studentów Niepełnospraw-
nych Alter Idem, Fundacją Allot oraz Fundacją Oswoić Los Allot zorganizowałem 
Rodzinny Piknik Integracyjny nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Celem Pik-
niku, była integracja dzieci, walk z wykluczeniem społecznymo osób niepełno-
sprawnych, a przede wszystkim zabawa na świeżym powietrzu i promocja ak-
tywnego stylu życia. 

Piknik był okazją nie tylko do wspólnej zabawy i świętowania rozpoczynających 
się wakacji, ale także nauki i kształtowania u dzieci umiejętności społeczno-emo-
cjonalnych tj. wrażliwość, tolerancja czy otwartość.

W ramach Pikniku odbyło się także spotkanie skierowane do rodziców i opieku-
nów dzieci z niepełnosprawnościami pn. „Skąd i jak uzyskać pomoc – wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych”, które poprowadził Pan Łukasz Tyzo pracownik Biu-
ra Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin. Podczas spotkania przekaza-
ne zostały informacje nt. form wsparcia z jakich korzystać mogą osoby niepeł-
nosprawne i ich rodziny, podejmowanych przez UE działań na rzecz tych osób, 
a także zmian w przepisach. 

Relacja z wydarzenia:
https://www.facebook.com/watch/?v=2102211656728468
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
posts/2097956640487303?__tn__=-R

UNIJNE WSPARCIE SZANSĄ  
NA ROZWÓJ NASZEGO REGIONU

Będąc w Brukseli, zawsze pamiętam o naszym regionie. Chcę, abyśmy w jak naj-
pełniejszym stopniu wykorzystywali możliwości rozwoju i współpracy, jakie daje 
nam Unia. A możliwości tych jest wiele.

Unia Europejska prowadzi szereg programów wsparcia, uwzględniając wszyst-
kich obywateli i  szereg organizacji czy instytucji, które poszukują możliwości 
dofinansowania w celu prowadzenia różnorodnych działań i projektów. Jednym 
z kluczowych obszarów, na jakim skupia się wiele inicjatyw na poziomie unijnym 
to oczywiście wsparcie badań naukowych. Dzięki takim programom jak Horyzont 
2020, Granty Rady ds. Badań Naukowych, Inicjatywa Leków Innowacyjnych czy 
Działania Marie Skłodowskiej-Curie na wsparcie mogą liczyć uniwersytety, insty-
tuty badawcze, prywatne firmy i wreszcie sami naukowcy, w tym osoby młode 
chcące rozwinąć swoją karierę badawczą. Realizowane dzięki tym środkom pro-
jekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania i priorytety Unii Europejskiej 
i przekładają się na rozwój i wzrost konkurencyjności całej Unii i poszczególnych 
regionów.

Bardzo ważne dla Unii Europejskiej, a także dla mnie, jest również wsparcie dla 
osób młodych, bo to właśnie młodzi są przyszłością Europy. Przykładem takiego 
wsparcia jest program, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a miano-
wicie Erasmus+ obejmujący swoim działaniem nie tylko studentów, ale i uczniów, 
nauczycieli, a nawet przedsiębiorców. W tym miejscu trzeba wspomnieć również 
o Europejskim Korpusie Solidarności, czyli inicjatywie obejmującej wolontariat, 
staże, a nawet zatrudnienie osób młodych na rzecz lokalnych europejskich spo-
łeczności, tak aby mogły one nabyć wartościowe doświadczenie, jednocześnie 
pomagając innym.

Kolejnym niezwykle istotnym obszarem wsparcia jest wsparcie skierowane do 
przedsiębiorców, a w szczególności do MŚP. To właśnie mali i średni przedsię-

250 przekazanych  
informacji o formach 
wsparcia unijnego
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biorcy stanowią aż 99% wszystkich europejskich firm, a co za tym idzie odgry-
wają niebotyczna rolę w  europejskiej gospodarce, będąc jej motorem napędo-
wym i solidnym fundamentem. Dzięki programom takim jak Instrument dla MŚP, 
COSME, czy Szybka ścieżka do innowacji Unia Europejska wspiera projekty ko-
mercjalizacji wyników badań i samych prac badawczych, a także rozwój przed-
siębiorstw, aby umożliwić im szybsze i sprawniejsze wprowadzenie nowych pro-
duktów na rynek i poszerzanie swojej działalności.

Nie wolno zapominać również o wsparciu skierowanym do samorządów, miast 
czy regionów. Inicjatywy takie jak Urban Innovative Actions, czy sieci współpracy 
w ramach programu URBACT to szansa na wprowadzenie konkretnych ulepszeń 
w  funkcjonowaniu miast, a  także wymianę wiedzy o doświadczenia pomiędzy 
władzami w różnych regionach europejskich. 

Do tej już bardzo obszernej puli dochodzi również wiele możliwości otwartych 
dla organizacji pozarządowych działających na rzecz obywateli UE, a także okre-
ślonych sektorów. Stąd też programy takie jak Europa dla obywateli, czy granty 
Europejskiej Fundacji Młodzieży, a także inicjatywy takie jak Kreatywna Europa 
skupiające się na obszarze kultury.

Wspomniane możliwości to tylko kilka przykładów z wielu programów finanso-
wania badań naukowych, konkursów, programów stypendialnych i  stażowych, 
naborów ekspertów, inicjatyw wsparcia dla przedsiębiorców, szkoleń, progra-
mów aktywizacji czy współpracy dostępnych na poziomie UE i  lokalnie. Zależy 
mi na tym, aby możliwości te były w jak najpełniejszym stopniu wykorzystywane 
przez jednostki i obywateli naszego regionu i Polski.

 Dlatego też jako jedyny polski poseł zatrudniłem w moim biurze w Brukseli oso-
bę odpowiedzialną za pomoc i doradztwo w zakresie dofinansowania unijnego. 
Dzięki temu moje biuro zajmuje się analizą informacji na ten temat i regularnym 
ich przekazywaniem tych informacji obywatelom różnymi dostępnymi kanałami, 
m.in. poprzez moją stronę internetową, oficjalny profil Krzysztof Hetman na por-
talu społecznościowym Facebook, a także newsletter, poprzez który rozesłaliśmy 
ponad 100 wiadomości. W taki sposób opublikowałem informacje już o ponad 
250 otwartych naborach wniosków, stypendiach, szkoleniach i konkursach do-
stępnych dla mieszkańców naszego regionu.

Ponadto moje biuro jest zawsze do dyspozycji wszystkich tych, którzy mają jakie-
kolwiek pytania, wątpliwości czy potrzebują porady odnośnie możliwości dofinan-
sowania i zaangażowania we współpracę zagraniczną. Przekazywane w takiej 

sytuacji informacje mogą dotyczyć dostępnych w danym momencie możliwości 
dofinansowania dopasowanych do potrzeb wnioskodawców, rodzaju projektów, 
jakie chcą wdrażać, ich celów i naturalnie charakteru samych zainteresowanych 
podmiotów. Ponadto można uzyskać informację na temat wymagań formalnych, 
wysokości wsparcia i warunków, jakie spełnić muszą konsorcja bądź pojedyn-
czy aplikujący. Wierzę, że tego rodzaju informacje i spersonalizowane podejście 
mogą okazać się pomocne dla wszystkich, którzy myślą o wdrożeniu własnego 
projektu w wybranej dziedzinie bądź chcą rozwinąć zakres swojej działalności, 
nie mówiąc już o osobach, które zaczynają dopiero swoją przygodę z fundusza-
mi unijnymi.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia, a także osoby, które chcia-
łyby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami, zapraszam do kontak-
tu z moim biurem w Brukseli: krzysztof.hetman@ep.europa.eu 

Zachęcam do kontaktu
www.krzysztofhetman.pl
https://www.facebook.com/hetmankrzysztof/
www.twitter.com/Hetman_K
https://www.instagram.com/krzysztof_hetman/
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