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KADENCJA  
W LICZBACH



Nie zmarnowałem kadencji!

Drodzy Państwo,

Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie, powierzając 
mi mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. 

Nie zawiodłem! Działałem bardzo aktywnie na rzecz osób 
z  niepełnosprawnościami i  ich rodzin, ludzi młodych i  senio-
rów. Wspierałem rozwój turystyki i transportu- sektorów, które 
dają ogromne szanse rozwojowe naszemu regionowi.

2014-2019



Starałem się, aby Europa była bardziej dostępna, aby nasze 
miasta, drogi, koleje, usługi były przyjaźniejsze dla osób z nie-
pełnosprawnościami czy osób starszych. Działałem na rzecz 
powstawania nowych miejsc pracy, godziwego zatrudnienia, 
dostępnej, wysokiej jakości edukacji. Wielu młodych ludzi 
z  województwa śląskiego skorzystało z  możliwości odbycia 
stażu w moim biurze w Parlamencie Europejskim.

Zajmowałem się wspieraniem na poziomie europejskim ba-
dań nad chorobami rzadkimi i nad schorzeniami neurologicz-
nymi takimi jak choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie 
rozsiane, autyzmu itp.

Promowałem województwo śląskie, jego bogactwo kultu-
rowe, dynamiczny rozwój, walory krajobrazowe i turystyczne. 

Moja praca w Parlamencie została wysoko oceniona. Otrzy-
małem tytuł Najlepszego Europosła w dziedzinie Zatrudnienia, 
Polityki Społecznej i Regionalnej.  To ogromna satysfakcja na 
koniec kadencji. 

Oddaję w  Państwa ręce krótkie podsumowanie pięciu lat 
mojej pracy w Parlamencie Europejskim.

Sporo udało się osiągnąć, ale dużo ważnych wyzwań przed 
nami!

   Marek Plura

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego



PRACA LEGISLACYJNA
Podczas VIII kadencji Parlamentu Europejskiego byłem członkiem 

• Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w której zajmowałem 
się przede wszystkim:

– poprawą sytuacji młodych ludzi na rynku pracy
– prawami osób z  niepełnosprawnościami oraz   poprawą jakości 

życia tej grupy obywateli i ich rodzin
– programami europejskim wspierającymi kształcenie, zatrudnienie, 

wyrównywanie szans a także mobilność, możliwość studiowania 
i pracy w całej Unii Europejskiej

– wspieraniem rodzin w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego



• Komisji Transportu i Turystyki, w której zajmowałem się miedzy 
innymi:

– prawami pasażerów, w  tym prawami niepełnosprawnych użyt-
kowników kolei

– dostępnością transportu i turystyki
– promocją turystyki, w tym turystyki wyspecjalizowanej, industrial-

nej, senioralnej

Sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Intergrupy ds. Nie-
pełnosprawności w Parlamencie Europejskim. 
Celem Intergrupy ds. Osób Niepełnosprawnych jest promowanie peł-
nego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podsta-
wowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, zgodnie 
z  Konwencją Narodów Zjednoczonych o  prawach osób niepełno-
sprawnych (UN CRPD). Pracując w intergrupie, poprzez poprawki, opi-
nie, rezolucje, raporty walczyłem o to, aby kwestie dostępności, posza-
nowania praw, niedyskryminacji, wspierania niezależnego życia osób 
niepełnosprawnych były szeroko uwzględniane w pracach legislacyj-
nych dotyczących różnych sektorów i wymiarów życia społecznego.

W  ciągu wielu lat istnienia Intergrupa ds. Osób Niepełnosprawnych 
odegrała kluczową rolę w przyjęciu ustawodawstwa korzystnego dla 
osób niepełnosprawnych w takich dziedzinach, jak transport, zatrud-
nienie, badania, fundusze strukturalne, dostępność, niedyskryminacja.

Byłem także członkiem Intergrup ds Praw Dziecka, mniejszości naro-
dowych i etnicznych, URBAN.

Pracowałem w Delegacjach ds. współpracy UE z Czarnogórą i Turcją.



DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Przyjęcie Accesibility Act

13 marca 2019 r. znaczącą większością głosów Parlament Europejski 
podczas obrad w Strasburgu przyjął Accesibility Act czyli Europejski 
Akt Dostępności. Przyjęcie tego aktu świadczy o  początku znaczą-
cych zmian w kwestii praw przysługujących osobom niepełnospraw-
nym. 

Dzięki tej dyrektywie wiele produktów i usług, takich jak bankomaty, 
biletomaty, usługi bankowe, e-booki, tablety, smartfony itp. będzie 
musiało być dostępnych dla osób z różnymi typami niepełnospraw-
ności. Oznacza to także, że urządzenia te będą ogólnie przyjaźniejsze, 
także dla osób starszych. Co bardzo ważne, i o co bardzo zabiega-
łem, dostępny będzie także międzynarodowy numer ratunkowy 112, 
co oznacza, że będzie można np. wezwać pomoc SMS-em. Jest to 
szczególnie ważne dla osób głuchych. Przyjęcie Europejskiego Aktu 
o  Dostępności to bardzo ważny krok we wprowadzaniu w  życie 
Międzynarodowej Konwencji o  Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
Mamy wreszcie prawo europejskie, regulujące standardy dostępno-
ści. Jestem przekonany, że w kolejnych latach uregulowane zostaną 
inne obszary, np. transport.

Lepsze prawa dla pasażerów kolei

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego zabiegałem o  przyjęcie 
tej regulacji, szczególnie w kontekście praw pasażerów z niepełno-
sprawnościami. Znalazły się w niej zapisy bardzo ważne dla wszyst-
kich pasażerów, np. regulujące odszkodowania w  przypadku opóź-
nień czy możliwość przewożenia rowerów. Jest to także przełom, 
jeśli chodzi o możliwości korzystania z transportu kolejowego przez 



osoby z  niepełnosprawnościami. Nareszcie zniesiony zostanie nie-
dorzeczny wymóg informowania z dwudniowym wyprzedzeniem linii 
kolejowych o zamiarze podróży (a z własnego doświadczenia wiem, 
że takie poinformowanie niekoniecznie skutkowało jakąkolwiek for-
mą pomocy). Pasażerowie z niepełnosprawnościami będą mogli na 
równych prawach z innymi korzystać z kolei. Informacje o zmianach, 
opóźnieniach, a także procedury alarmowe będą musiały być dostęp-
ne także dla osób głuchych czy niewidomych. Dworce kolejowe będą 
dostępne. Pracownicy kolei mający bezpośredni kontakt z pasażera-
mi będą odpowiednio przeszkoleni, aby rozumieć potrzeby pasaże-
rów z niepełnosprawnościami.  

Europejska Strategia 
Niepełnosprawności

Unia Europejska podobnie jak wszystkie państwa członkowskie ra-
tyfikowała Międzynarodową Konwencję o Prawach Osób Niepełno-
sprawnych. Jej przełożeniem na program konkretnych działań była 
Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010-
2020. Stoimy u progu prac nad nową strategią, na kolejne 10 lat. 
Konieczne było zatem podsumowanie i  ocena dotychczasowych 
działań oraz sformułowanie zaleceń. To bardzo ważny dokument, 
Komisja Europejska szacuje, że w  roku 2020 liczba Europejczy-
ków dotkniętych niepełnosprawnością osiągnie 120 milionów. To 
ogromna rzesza ludzi, ogromny potencjał społeczny, ekonomiczny 
i obywatelski.

Nareszcie niepełnosprawny będzie traktowany 
jak każdy inny pasażer.



Parlament Europejski przyjął raport nt. wdrażania strategii, którego by-
łem współsprawozdawcą. Podczas prac nad raportem oboje z Helgą 
Stevens ściśle współpracowaliśmy z organizacjami działającymi na 
rzecz osób z niepełnosprawnych, ja przeprowadziłem w Polsce szero-
ko zakrojone badania ankietowe i warsztat ekspercki na temat wdra-
żania Strategii, które wskazały m.in na słabą świadomość istnienia 
takiego dokumentu i brak poczucia wpływu na jego zapisy. Pośród za-
leceń znalazły się m.in wezwanie do jak najszybszego wprowadzenia 
europejskich standardów w zakresie dostępności, upowszechnienia 
Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej, wspieranie aktywności 
obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami.  Podkreślono znacze-
nie odejścia od izolującej opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia 
w społeczności lokalnej i możliwie jak najbardziej niezależnego ży-
cia. Zwrócono uwagę na mechanizmy które ograniczają motywację 
pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz 
utrudniają samym osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy. Raport został zaprezentowany podczas Eu-
ropejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych, w którym udział 
wzięło ponad 800 delegatów z całej Europy. Jestem bardzo dumny 
z tego, że udało mi się zorganizować udział ponad 80 osobowej de-
legacji z Polski w tym ważnym wydarzeniu i że nasza delegacja była 
niezwykle aktywna. Kontynuacją moich prac nad raportem było m.in. 
międzynarodowe seminarium na temat dostępności wyborów dla 
osób z  niepełnosprawnościami. Dzięki dobrej współpracy z  polski-
mi organizacjami pozarządowymi i szerokim badaniom ankietowym 
udało się wypracować polskie rekomendacje do Europejskiej Strate-
gii Niepełnosprawności na lata 2020-2030. Zorganizowałem w tym 
celu posiedzenie tzw. Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności w Ka-
towicach.

Europejska Karta Osoby 
Niepełnosprawnej

Wspieram wprowadzanie Europejskiej Karty Osoby Niepełnospraw-
nej. W 2016 r. uruchomiony został projekt pilotażowy według założeń 
którego EKON wprowadzona została w 8 państwach UE. W tym gro-



nie znalazły się: Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Włochy, Malta, Słowe-
nia, Rumunia. Niestety, w grupie tych państw nie ma Polski. 

Projekt wprowadzenia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej 
długo czekał na realizację. W  marcu 2013 jeszcze jako Poseł na 
Sejm współorganizowałem w Brukseli konferencję, mającą na celu 
nadanie nowej dynamiki pracom. Okazało się wówczas, że najwięk-
szą przeszkodą było niezrozumienie istoty tego dokumentu w wie-
lu krajach. Karta nie ma zastępować dokumentów krajowych, ma 
być wzajemnie uznawanym przez wszystkie państwa członkow-
skie dokumentem potwierdzającym status osoby niepełnospraw-
nej. Tak jak np. karta parkingowa. Dzięki temu Europejczycy z nie-
pełnosprawnościami będą mogli uzyskać dostęp do udogodnień 
i usług oferowanych przez poszczególne kraje, instytucje, miasta 
takich na przykład jak obsługa poza kolejnością, darmowy wstęp 
do muzeów czy komunikacji publicznej dla osoby towarzyszącej 
(opiekuna).

Walka o poszanowanie praw osób  
z niepełnosprawnościami

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego czynnie wspieram osoby 
z  niepełnosprawnościami w  walce o  poszanowanie naszych praw 
wyborczych. W  trakcie pięcioletniej kadencji zorganizowałem kilka 
konferencji poświęconych temu tematowi. Jako współorganizator i 
uczestnik byłem inicjatorem przeniesienia demonstracji Fredom Drive 
do Brukseli.

Unia Europejska, podobnie jak Polska i wszystkie pozostałe państwa 
członkowskie ratyfikowała Międzynarodową Konwencję o  Prawach 

Chcemy głosować, chcemy kandydować. Jesteśmy 
obywatelami i żądamy poszanowania naszych praw.



Osób Niepełnosprawnych. Artykuł 29 Konwencji jasno określa obo-
wiązek zapewnienia, aby osoby niepełnosprawne mogły efektywnie 
i w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym, włączając 
w to prawo i możliwość głosowania i kandydowania w wyborach. Nie-
stety nie zawsze jest ono przestrzegane. Jako Poseł do Parlamentu 
Europejskiego domagam się poszanowania praw wyborczych osób 
z  niepełnosprawnościami i  zapewnienia dostępności wyborów. To 
znacznie więcej niż tylko walka o  podjazd w  lokalu wyborczym dla 
osoby na wózku inwalidzkim. Możemy w Polsce poszczycić się do-
brymi rozwiązaniami, wprowadzonymi w poprzednich latach, takimi 
jak choćby głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika, na-
kładki brajlowskie itp., warto te rozwiązania rozwijać, uzupełniać, a już 
w żadnym wypadku nie powinniśmy się cofać. Staram się, aby polskie 
dobre rozwiązania stały się standardem unijnym.

Demonstracja Fredom Drive w Brukseli



IV Europejski Parlament Osób 
z Niepełnosprawnością

Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych zbiera się średnio raz 
na pięć lat w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W ła-
wach poselskich zasiadają wtedy przedstawiciele organizacji działa-

Sesja Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami

Marek Plura prowadzi obrady Europejskiego Parlamentu  
Osób z Niepełnosprawnościami



jących na rzecz osóbz niepełnosprawnością. Ich celem jest wypraco-
wanie wspólnego stanowiska, w którym zwracają się do Parlamentu 
Europejskiego o konkretne działania.

1 grudnia 2017 roku w Brukseli rozpoczął się IV Europejski Parlament 
Osób Niepełnosprawnych w czasie którego prowadziłem sesję. Do 
Brukseli przybyła pokaźna ponad 80-cio osobowa delegacja z Polski. 
Była to największa i najbardziej aktywna delegacja.

Lady D. – Dama z Niepełnosprawnością 

To konkurs, który promuje aktywność niepełno-
sprawnych kobiet. Organizowany przeze mnie od 
2002 roku skierowany jest do organizacji i  osób 
z  województwa śląskiego, działających na rzecz 
aktywnego życia kobiet z  niepełnosprawnościami. 
Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych kobiet, 
które mimo zmagania się z  niepełnosprawnością 
osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są inspi-
racją, oparciem i wzorem dla innych. Od 2011 roku 
Konkurs nosi imię Ś.P. Krystyny Bochenek, wicemar-
szałek Senatu RP, wielkiej orędowniczki konkursu, 
która zginęła tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Konferencja Europa bez Barier

Dzięki wspólnej inicjatywie z  europosłem Krzysztofem Hetmanem 
udało się doprowadzić do eksperckiej debaty nad europejskimi roz-
wiązaniami w dziedzinie dostępności z udziałem wszystkich zainte-
resowanych stron. 
 
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, Parlamentu RP, Rządu RP, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i  biznesu. 
Ogólnopolska konferencja miała na celu promowanie Europejskiego 
Aktu w  Sprawie Dostępności. Celem tej dyrektywy ma być ujedno-



Laureatki Lady D. 2018 w Katowicach

Lady D. w Parlamencie Europejskim



licenie standardów usług i  produktów tak, by 
osoby z niepełnosprawnością mogły cieszyć się 
dostępnością. 

Wsparcie dla chorych  
na choroby rzadkie 
i neurologiczne
Uważam, że Unia Europejska powinna skutecz-
nie wspierać walkę z chorobami rzadkimi. Z po-
wodu ogromnych kosztów badań, czy leczenia 
tych chorób żadne z  państw nie jest w  stanie 
skutecznie poradzić sobie z tym problemem sa-

motnie. Jako osoba dotknięta chorobą rzadką, wielokrotnie zachę-
całem, aby Unia Europejska angażowała się we wspólne badania. 
Konsolidacja, koordynacja i dzielenie się doświadczeniem mogą przy-
nieść realny postęp w radzeniu sobie z chorobami rzadkimi. Ogrom-
ne znaczenie dla efektywności tych przedsięwzięć mają działania 
organizacji reprezentujących pacjentów i ich rodziny. Środowiska te 
muszą mieć zapewniony znaczący wpływ na wypracowywanie roz-
wiązań, zarówno na poziomie krajowym jak i narodowym. Ich wiedza 
o potrzebach, możliwościach, napotykanych barierach jest kluczowa. 

Konferencja Europa bez Barier w Lublinie



Efektem działań jest powstanie i funkcjonowanie Europejskich Sieci 
Referencyjnych umożliwiających efektywną współpracę specjalistów 
i łatwiejszy dostęp pacjentów do diagnozy i terapii. Mam honor być 
ambasadorem Parlamentarnym ds. chorób rzadkich oraz Europej-
skiej Rady Mózgu. 

WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY
W trakcie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego, byłem sprawozdaw-
cą unijnej strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bez-
robocia ludzi młodych (2015/2088(INI)). Według badań naukowych 
stopa procentowa bezrobocia w kategorii wiekowej poniżej 25 lat jest 
w krajach UE bardzo wysoka. Z kolei, małe i średnie przedsiębiorstwa są 
główną siłą tworzenia miejsc pracy i kreowania wzrostu gospodarcze-
go. Dlatego tworzenie odpowiednich warunków niezbędnych do rozwo-
ju przedsiębiorstw, ułatwienie młodym ludziom zakładania własnych 
firm, a przede wszystkim, edukacja w zakresie przedsiębiorczości jest 
czymś, w  co powinniśmy inwestować. Musimy w  pełni wykorzystać 
potencjał naszych strategii nauczania, tak aby pomogły one młodym 
ludziom rozpocząć ich karierę zawodową. Powinniśmy nie tylko kłaść 
nacisk na poszerzanie wiedzy, ale także zwiększanie pewności siebie 
oraz zdolności komunikacyjnych.

Miarą postępu cywilizacyjnego i naukowego są 
nie tyle loty w Kosmos ile postęp w dziedzinie 
leczenia i profilaktyki, zapewnienie dostępu do 
diagnostyki i terapii, eliminacja ubóstwa, budowanie 
społeczeństwa włączającego, szanującego potrzeby 
i możliwości każdego człowieka.



Uważam, iż nadal w niedostatecznym stopniu wyko-
rzystywane jest kształcenie w miejscu pracy, staże 
wysokiej jakości czy edukacja w tzw. systemie du-
alnym, dzięki której młodzież zdobywa wiedzę nie-
zbędną do wykonywania danego zawodu i może tę 
wiedzę praktycznie zastosować. Należy zapewnić 
bliższą współpracę pomiędzy sektorem edukacji 
a biznesem, a także włączyć młodzież i reprezentu-
jące jej interesy organizacje we wszelkie działania na 
rzecz poprawy sytuacji młodych na rynku pracy.

Dokument podkreśla również potrzebę wyrówny-
wania szans i  wspierania młodzieży z  grup nieuprzywilejowanych 
(m.in. z rodzin dotkniętych ubóstwem, emigrantów a także młodych 
niepełnosprawnych), w  uzyskiwaniu odpowiednich umiejętności za-
wodowych i społecznych oraz indywidualnego doradztwa.

Finaliści konkursu Grasz o Staż 2019



W  trakcie kadencji organizowałem coroczny konkurs Grasz o  Staż, 
którego główną nagrodą był miesięczny staż w  brukselskim biurze 
poselskim w  Parlamencie Europejskim. Konkurs skierowany był do 
studentów z województwa śląskiego. Przez całą kadencję, okazję do 
odbycia stażu miało ponad 30 osób. Zachęcałem do zgłaszania się 
studentów z niepełnosprawnościami. Poselskie biuro w Brukseli jest 
w pełni dostępne. W każdej edycji trzech nagrodzonych otrzymywało 
stypendium na zakwaterowanie i podróż. Podczas stażu laureaci mieli 
okazję zapoznać się z tym jak działa Parlament Europejski, biuro po-
selskie, uczestniczyć w spotkaniach grup parlamentarnych i politycz-
nych, licznych konferencjach i  seminariach. Bardzo pragnąłem, aby 
młodzi, aktywni śląscy studenci zdobyli ciekawe i cenne doświadcze-
nia, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Parlament 
Europejski to świetne miejsce, aby spróbować swoich sił w między-
narodowym środowisku i przesiąknąć trochę europejskim klimatem. 
Dlatego co roku starałem się, aby nie zabrakło tu osób z mojego ro-
dzinnego Śląska.

Finaliści A.Tikhonov i J.Olszewska / Młodzi stażyści w PE



Zawsze cieszę się, kiedy w Parlamencie Europejskim 
odwiedzają mnie mieszkańcy mojego Regionu 
i przywożą dobrą śląską energię. W mijającej kadencji 
na moje zaproszenie Brukselę i Strasburg odwiedziło 
ponad pół tysiąca osób z naszego województwa.

Ślōnski żółto-modry Mikołŏj

Co roku odwiedza jarmark w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Towa-
rzyszą mu członkowie i sympatycy Ślōnskij Ferajny i europoseł Marek 
PLURA. Jak co roku Mikołŏj rozdaje dzieciom drobne upominki, a przy 
okazji promuje ślōnskŏ gŏdka.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Przybyli mają okazje także poznać ciekawe śląskie zespoły, do tej pory 
zagrali m.in. Oberschlesien, Tukej wraz z Piekarskimi Klachulami oraz 
Jorgusie i Przyjaciele. Przygotowany jest także tradycyjny śląski ko-
łocz, żur oraz chleb z tustym.

Wystawa SILESIUS

W ramach promocji województwa śląskie-
go zorganizowałem w Parlamencie Europej-
skim wystawę Silesius. Ekspozycja prezen-
towała kilkadziesiąt biogramów wybitnych 
Ślązaków reprezentujących rody arystokra-
tyczne, świat polityki, przemysłowców oraz 
różne dziedziny sztuki i nauki - panteon naj-
wybitniejszych mieszkańców Śląska. Śląsk 
i my Ślązacy mamy się czym chwalić. Mamy 
niezwykle bogatą historię, a dziś region jest 
jednym z najdynamiczniej rozwijających się 
w Europie. Przez to, że nasza mała Ojczyzna 
znajduje się niemal w samym środku Euro-

Marek Plura i Jerzy Buzek  
podczas wystawy Silesius w Brukseli



py, na skrzyżowaniu kultur, polskiej, czeskiej, słowackiej, a także żydow-
skiej, na przełomie dziejów wytworzyliśmy bogatą różnorodnością i nie-
zwykle silną regionalną tożsamość. Warto, żeby Europa lepiej poznała 
nas Ślązaków i nasz ukochany Śląsk. Po wernisażu w Brukseli wystawę 
mogli oglądać mieszkańcy całego województwa śląskiego w kilkudzie-
sięciu miejscowościach. 

Silesius był prezentowany w kilkudziesięciu miastach, miasteczkach 
i wsiach Górnego Śląska. Jego europejski wernisaż odbył się w Par-
lamencie Europejskim w Brukseli z udziałem ponad 200 gości z całej 
Europy.

Singiel Oda do Radości  
w wykonaniu Oberschlesien

Wspieram śląską kulturę i śląską godkę. Zaprosiłem do współpracy 
śląski zespół Oberschlesien. Tak narodził się pomysł na wydanie hym-
nu Unii Europejskiej - Ody do Radości w wersji śląskiej. Teledysk do 
nagrania kręcony był m.in. w Parlamencie Europejski w Brukseli.

Zespół Oberschlesien w Parlamencie Europejskim



Aktywność w Związku Górnośląskim

Działam aktywnie w życiu Związku Górnośląskiego: publikuję w mie-
sięczniku Górnoślązak, uczestniczyłem w  większości konferencji 
i  imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Wielokrotnie byłem 
sponsorem nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez 
ZG, np. Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, Regionalnym Przeglądzie 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” czy Turniej Debat Oksfordzkich.

Rajza ze ślōnskōm fanōm 

To coroczny konkurs z nagrodymi. Uczestnicy wysyłają zdję cia ze 
swoich podróży (dalekich i bliskich), na których pozują z flagą Górne-
go Śląska. Laureatów zapraszam do Parlamentu Europejskiego.

Konferencja Europejskie Dziedzictwo 
Przemysłowe - Najlepsze praktyki 
i perspektywy” w Parlamencie 
Europejskim

We współpracy z Europejskim Szlakiem Dziedzictwa Przemysłowego 
gościłem w Brukseli najlepszych specjalistów z dziedziny turystyki in-
dustrialnej z całej Europy.

Rajza ze ślōnskōm fanōm 2017



Była to doskonała okazja do promocji Śląska i zapoznania się z przy-
kładami bijących rekordy popularności obiektów i  szlaków turystyki 
industrialnej oraz wymiany międzynarodowych doświadczeń, między 
innymi dla samorządowców wszystkich szczebli. Turystyka industrial-
na jest doskonałą szansą na promocję dla regionów przemysłowych 
i post-przemysłowych. Jednym z polskich regionów, który ją dostrzegł 
jest Śląsk. Szlak Zabytków Techniki prezentuje najważniejsze i  naj-
ciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i ar-
chitektonicznych obiekty przemysłowe w  regionie. To jedyny szlak 
na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH. 

Europejskie Dziedzictwo Przemysłowe w Parlamencie Europejskim



EUROPEJSKA  
NAGRODA OBYWATELSKA

W  trakcie mojej kadencji miałem zaszczyt nominować Panią Alicję 
Szatkowską do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wyróżnienie to 
przyznawane jest od 2008 roku w następujących dziedzinach:

– Działalność na rzecz lepszego zrozumienia i  integracji między 
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

– Działalność na rzecz ułatwienia współpracy ponadnarodowej 
w Unii Europejskiej 

– Codzienna działalność odzwierciedlająca wartości zawarte w Kar-
cie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Alicja Szatkowska odbiera Europejską Nagrodę Obywatelską  
w Parlamencie Europejskim



Pani Alicja jest prezesem Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzie-
ci i Osób Niepełnosprawnych. Działa na rzecz integracji osób niepeł-
nosprawnych, godności ludzkiej i  praw dziecka. Jej działalność ma 
wymiar ponadregionalny. Współpracuje z  administracja publiczną, 
samorządami i organizacjami pozarządowymi. 

#PLURAPOMOC
Uruchomiłem w swoim regionalnym biurze w Ka-
towicach #PluraPomoc czyli darmowe porady 
indywidualne i  zawodowe dla osób z  niepełno-
sprawnościami oraz członków ich rodzin. 

Podczas dyżurów do dyspozycji zaintereso-
wanych mieszkańców pozostają eksperci ds. 
związanych z niepełnosprawnością, doradcy za-
wodowi, czy specjalistyczni asystenci osób z nie-
pełnosprawnościami. Pracownicy mojego biura 
poselskiego odbierają tygodniowo setki telefo-
nów i  e-maili z  prośbami o  informacje związa-
ne z  funkcjonowaniem z  niepełnosprawnością. 
Mieszkańcy pytają o  wszystko, począwszy od 

przepisów prawnych po sprawy życiowe. Na przykład jak zorganizo-
wać sobie specjalistyczne łóżko, czy wózek inwalidzki, lub znaleźć 
pracę. W  miarę możliwości chcemy wszystkim pomóc i  udzielamy 
informacji. Chciałbym, żeby mieszkańcy Śląska wiedzieli, że jest miej-
sce, w którym można napić się dobrej kawy i swobodnie porozmawiać 
z fachowcami.



MOJE PRIORYTETY  
NA KOLEJNĄ KADENCJĘ  

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Unia na rzecz wyrównania  
poziomów życia Europejczyków

Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej da nam gwarancję ta-
kiego poziomu życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów Unii. 
Drogą do dynamicznego wzrostu dochodów jest wzmacnianie Jedno-
litego Rynku, wspólnego obszaru handlu, inwestycji i usług, gdzie Pola-
cy i ich firmy mogą wykorzystywać swe atuty. Należy zadbać o politykę 
równej konkurencji w UE. Nie wolno pozwolić na jej ograniczanie, także 
na rynku usług. Trzeba zapewnić dobre warunki pracy dla wszystkich 
zatrudnionych w krajach Unii. UE musi przeciwstawiać się pracy bez 
umowy, godziwego wynagrodzenia i fikcyjnemu zatrudnieniu.



Unia czystego powietrza  
i taniej energii

Polska ma najgorsze powietrze w Europie. My w województwie ślą-
skim odczuwamy to na co dzień. Moim priorytetem będzie pozy-
skanie środków unijnych na zieloną energię chroniącą klimat, nasze 
zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzą-
cą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Odchodzenie od paliw kopalnych, 
solidarność energetyczna i klimatyczna UE to dla Polaków szansa 
a nie zagrożenie. Węgiel jest cennym surowcem, warto korzystać z 
niego z użyciem nowoczesnych technologii, a nie traktować go wy-
łącznie jako paliwo.

Unia zdrowszego  
i dłuższego życia

W Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, choroby nowotworo-
we są drugą przyczyną zgonów. Polsk nadal pozostaje trzecim kra-
jem pod względem umieralności na choroby nowotworowe w całej 
Euro pie. Stworzymy Europejski Program Onkologiczny, który odwróci 
nie korzystny trend i zdecydowanie skróci oczekiwanie na niezbędne 
ba dania. Moim priorytetem jest także wspieranie walki z chorobami 
rzadkimi i neurologicznymi, jak Alzheimer, Parkinson, czy stwardnienie 
rozsiane. Będę także wspierał aktywizację, zdrowie i długowieczność 
seniorów

Unia Europejska  
dla młodych

Przyszłość Unii musimy projektować tak, by jak najlepiej służyła 
wszystkim pokoleniom. Otwartość, przedsiębiorczość i innowacyj-
ność młodego pokolenia są gwarancją zrównoważonego rozwoju UE. 
Ułatwimy młodym podróżowanie po Europie wprowadzając europej-
ską legitymację studencką i szkolną gwarantującą jednolite zniżki i 
uprawniającą do opieki zdrowotnej w całej Europie. Na poziomie euro-
pejskich zapisów zadbamy o to, żeby staże zawodowe pozwalały mło-



dym ludziom uniezależnić się finansowo oraz zdobyć doświadczenie 
zawodowe potrzebne na rynku pracy. Zadbam o wsparcie dla progra-
mów wymiany młodzieży jak ERASMUS +. Będę wspierał rozwiązania 
pozwalające godzić życie rodzinne i zawodowe, w tym innowacyjne 
formy zatrudnienia.

Europa bez barier – Unia  
dostępna dla wszystkich

Będę walczył o to, aby Unia Europejska była Unią równych szans, 
dostępną dla wszystkich. Zapewnimy lepszą dostępność transportu 
publicznego oraz instytucji publicznych. Zadbam o wsparcie rozwią-
zań dla wprowadzenia możliwe samodzielnego życia osób z niepeł-
nosprawnościami np. asystentury osobistej. Doprowadzę do wprowa-
dzenia i upowszechnienia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej 
w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Będę walczył o zapewnienie 
poszanowania równych zarówno biernych, jak i czynnych praw wybor-
czych osób z niepełnosprawnościami.



Biuro w Brukseli
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tel. +32 2 283 77 12  
+32 2 284 77 12

marek.plura-office@ep.europa.eu

Biuro w Katowicach
ul. Ceglana 4A, 40-514 Katowice

tel. 501 593 432
biuro@plura.pl

BIURA POSELSKIE



www.plura.pl

https://www.facebook.com/plura.marek/ 
https://twitter.com/marekplura



Moje priorytety na kolejną kadencję  
w Parlamencie Europejskim:
 Unia na rzecz wyrównania poziomów 
życia Europejczyków
 Unia czystego powietrza i taniej energii
 Unia zdrowszego i dłuższego życia
 Unia Europejska dla młodych
 Europa bez barier - Unia dostępna dla 
wszystkich


