
 

Network PL – Sprawozdanie z działalności za rok 2021 
 

W 2021, Network PL kontynuował swoją statutową działalność pośród pracowników instytucji 
europejskich (głównie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego), ONZ oraz NATO wspierając i 
integrując pracujących tam Polaków, budując ich dobre imię oraz zachęcając i pomagając chętnym do 
podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym.  

Głównymi obszarami działań Network PL w 2021 roku były:  

 Integracja Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych  

 Promocja karier w środowisku międzynarodowym 

 Wspieranie Polaków w instytucjach międzynarodowych  
Dodatkowo, w mniejszym zakresie, Stowarzyszenie angażowało się w działalność charytatywną. 
 

W ciągu ostatniego roku, Stowarzyszenie znacząco poszerzyło swoją działalność i ponad dwukrotnie 
powiększyło grono Członków, które obecnie liczy ok. 100 osób. Dodatkowo, dzięki rozwinięciu oferty i 
uruchomieniu nowych kanałów komunikacji (np. LinkedIn), Network PL dociera do bardzo szerokiego 
grona sympatyków. Znaczącym osiągnięciem Stowarzyszenia w 2021 roku było otworzenie dwu 
Oddziałów Regionalnych (w Warszawie i Luksemburgu) oraz powołanie Rady Programowej Network 
PL. 
 

Wybór działań Stowarzyszenia Network PL od stycznia do grudnia 2021 

Integracja Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych 

 Webinarium z Europosłanką Anną Fotygą nt. geopolitycznej sytuacji w Białorusi, w Górnych 
Karabachu i Arktyce  

 Webinarium z Piotrem Serafinem, byłym szefem gabinetu przewodniczącego Rady 
Europejskiej Donalda Tuska nt. kulisów prac Rady Europejskiej  

 Webinarium z Europosłem Jerzym Buzkiem nt. Zielonego Ładu  

 Webinarium z Ambasadorem. Janem Truszczyńskim nt. kulisów pracy Dyrektora Generalnego 

 Webinarium nt. Zielonego Ładu organizowanego przez PTE przy współpracy z Network PL  

 Webinarium z Wojciechem Wiewiórowskim, europejskim inspektorem ochrony danych. nt. 
polityki ochrony danych osobowych 

 Webinarium nt. zadłużenia finansów publicznych i partnerstwa społecznego organizowanego 
przez PTE przy współpracy z Network PL 

 Webinarium z Konradem Dulkowskim, prezesem Ośrodka Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofobicznych nt. działalności Ośrodka 

 Webinarium z Europosłanką, profesor Danutą Hübner, pierwszym polskim Komisarzem w Unii 
Europejskiej, nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

 Udział Członków i Sympatyków Network PL w Polish Run 

 Spotkanie integracyjne z Komisarzem Januszem Wojciechowskim 

 Udział Członków i Sympatyków Network PL w sztafecie EKIDEN 



 
 Webinarium z Ambasadorem Markiem Prawdą o tym, jak mówić o UE w czasach pełzającego 

Polexitu 

 Konferencja w Domu Polski Wschodniej z udziałem Jana Olbrychta, Witolda Willaka i Moniki 
Groszkowskiej, nt. Funduszy UE dla Polski 

 Webinarium z Maciejem Szpunarem, Pierwszym Rzecznikiem Generalnym Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nt. pracy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Promocja karier w środowisku międzynarodowym 

 Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na temat możliwości karier w 
organizacjach międzynarodowych  

 Spotkanie ze studentami filologii angielskiej w Piotrkowie 

 Podcast „Radio Berlaymont” z Katarzyną Bałucką-Dębską, urzędnikiem mianowanym Komisji 
Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. działań w dziedzinie klimatu nt. zmian klimatycznych.  

 Przy współpracy z Europosłem Grzegorzem Tobiszowskim rozpoczęcie projektu prezentacji w 
ramach projektu promowania pracy w instytucjach UE na największych uczelniach na Śląsku 
(pierwsza połowa marca) 

Wspieranie Polaków w instytucjach międzynarodowych 

 Wkład w nową strategię Komisji Europejskiej dot. zarządzania zasobami ludzkimi - list do 
Dyrektor Generalnej DG HR Komisji Gertrud Ingestad z postulatami akcji na rzecz zniwelowania 
nierówności geograficznych wśród pracowników instytucji UE, szczególnie Komisji Europejskiej 

 Publikacja dokumentu: „Strategia wspierania Polaków w Instytucjach Europejskich” 

 Spotkanie ze stażystami Bluebook 

 Drugi list do Dyrektor Generalnej DG HR Komisji Gertrud Ingestad z postulatami akcji na rzecz 
zniwelowania nierówności geograficznych wśród pracowników instytucji UE, szczególnie 
Komisji Europejskiej 

 Rozmowa z Normanem Jardin, asystentem Gertrud Ingestad nt. nowej strategii Komisji 
Europejskiej dot. zarządzania zasobami ludzkimi 

 Sesja informacyjna dla stażystów Bluebook 

 Webinarium: „Jak dbać o swój dobrostan psychiczny”  

 Dwa szkolenia z dobrostanu emocjonalnego – ‘Trudne emocje. Jak je lepiej poznać, zrozumieć i 
oswoić’ oraz ‘Umiejętność stawiania granic i życia w przyjaźni ze sobą i światem’ 

 Rozpoczęcie programu mentoringu dla menadżerów średniego szczebla w instytucjach 
europejskich 

 Spotkanie z Szefem Służby Zagranicznej Arkadym Rzegockim nt. wspierania Polaków oraz 
promowaniu pracy w instytucjach europejskich  

Działalność charytatywna 

 Wsparcie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 


