
 

 

 

 

 

 

 

 

UE wyróżniona za zasługi dla polskiego przemysłu 
 

Obecność Polski w Unii Europejskiej została uhonorowana tytułem „Tego, 
który zmienia polski przemysł. XX-lecie”. To wyróżnienie przyznawane przez 
redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.PL – 
w tym roku odbyła się jego osiemnasta edycja. Nagrodę odebrał dyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda. 
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1466-
UE_wyrozniona_za_zaslugi_dla_polskiego_przemyslu.html  

 
 

Ochrona danych prawem podstawowym 
 
Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś 
przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać 
europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. 28 stycznia 
w UE obchodzony był Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.  
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1467-Ochrona_danych_prawem_podstawowym.html  

 
 

Handel wspiera prawa człowieka 
 
 
Unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka – 
ocenia opublikowane wspólnie przez KE i Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych sprawozdanie. Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej 
wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka i praw pracowniczych, 
dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1465-Handel_wspiera_prawa_czlowieka.html  
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Rozprawy o Europie w Kielcach 

 
Wznowiony został cykl debat „Rozprawy o Europie”.  Prelegentem 
podczas inauguracji nowego cyklu, która odbyła się w piątek 8 grudnia 
2017, był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
dr Marek Prawda. Debata została połączona z Dialogiem Obywatelskim.    
 „Rozprawy o Europie” to cykl debat , która 
ma stworzyć  przestrzeń refleksji nad 
politycznymi, społecznymi i filozoficznymi 
problemami współczesnej Europy. Drugie 

spotkanie w ramach cyklu odbyło się 26 stycznia br. Wprowadzenie do dyskusji 
pt. „Brexit fakty, mity i sprawy Polski” wygłosił dr Bartłomiej Zapała.  
 
 
 

 

 
 
 

Stop przemocy wobec kobiet – konkurs 
 
Komisja Europejska zaprasza młodych filmowców 
oraz studentów szkół artystycznych do udziału 
w konkursie na krótki film zwracający uwagę 
na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 
Na zwycięzców czeka wyjazd do Brukseli. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1450-
Stop_przemocy_wobec_kobiet_%E2%80%93_konk
urs.html   
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