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Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za 

nadzorowanie i wdrażanie polityk unijnych w różnych obszarach. Reprezentuje ona interesy  

Unii jako całości, nie zaś interesy poszczególnych państw członkowskich.  

 

Zgodnie z Traktatem z Lizbony, w skład Komisji wchodzi po jednym obywatelu każdego 

państwa członkowskiego. Zatem, kolegium komisarzy liczy 28 członków: jednego 

przewodniczącego i 27 komisarzy powoływanych na pięcioletnią kadencję, odpowiedzialnych 

za poszczególne sektory polityk. Mówiąc o Komisji mówimy nie tylko o gremium komisarzy, 

ale także o samej instytucji, która swą główną siedzibę ma w Brukseli, jej biura mieszczą się 

natomiast w Luksemburgu
1
.  We wszystkich państwach członkowskich Komisja ma także 

swoje przedstawicielstwa. Komisarze spotykają się raz w tygodniu zwykle w Brukseli. Mogą 
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także obradować w Strasburgu jeśli odbywa się tam akurat posiedzenie plenarne Parlamentu 

Europejskiego.  Komisja ma także swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach UE 

(w tym także w Warszawie http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm) 

  

Do głównych zadań Komisji należą: 

1. Proponowanie unijnego prawa (przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów    

prawnych). 

Komisji Europejskiej przysługuje prawo „inicjatywy prawodawczej”. Dzięki temu, może 

przestawiać wnioski dotyczące nowych aktów prawnych. Komisja proponuje podjęcie działań  

na szczeblu unijnym jedynie w przypadkach, w których uważa, że danego problemu nie 

można rozwiązać skuteczniej za pomocą działań  na szczeblu krajowym, regionalnym  lub 

lokalnym. Zasadę tę, polegająca na rozwiązywaniu problemów na możliwie najniższym 

szczeblu nazywa się zasada pomocniczości. 

2. Zarządzanie budżetem UE i przydział środków finansowych. 

Komisja przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Radę i Parlament oraz 

nadzoruje sposób wydawania środków finansowych. Uczestniczy także przy określaniu 

ogólnych i długoterminowych priorytetów UE w zakresie wydatkowania środków w „ramach 

finansowych”.  Komisja wykonuje budżet pod czujnym okiem Trybunału Obrachunkowego. 

Zadaniem obu tych  instytucji jest zapewnienie dobrego zarządzania finansami. Parlament 

Europejski udziela Komisji absolutorium wykonania budżetu, jedynie, gdy uzna 

sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego za satysfakcjonujące. 

3. Egzekwowanie unijnego prawa. 

Komisja ma za zadanie czuwać nad tym by prawo unijne było przestrzegane. Jeśli do takiego 

naruszeni dojdzie Komisja może wysłać oficjalne pismo o naprawienie problemu przez 

państwo członkowskie, jeśli uzna, że rząd danego kraju  nie stosuje się do przepisów prawa 

UE. Jeśli postępowanie to nie doprowadzi do usunięcia uchybienia, Komisja kieruje sprawę 

do Trybunału Sprawiedliwości, który jest uprawniony do nakładania kar. 

4. Monitorowanie Traktatów i działania UE. 

 

Wybór Komisji Europejskiej 

Wybór Komisji Europejskiej można podzielić na dwie zasadnicze części: wybór 

Przewodniczącego oraz wybór składu komisarzy. 

 

1. Wybór Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

W sprawie kandydatury na stanowisko szefa Komisji Europejskiej Przewodniczący Rady 

konsultuje się z Parlamentem Europejskim biorąc pod uwagę wyniki wyborów europejskich. 

Następnie, Przewodniczący Rady przedstawia kandydata szefom państw i rządów UE. 

Kolejnym krokiem jest uzyskanie akceptacji Rady i Parlamentu Europejskiego. Rada 

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
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decyduje większością kwalifikowaną, natomiast Parlament większością głosów – 

przynajmniej 376 głosów „za” (przy 751 glosach PE). 

Do obowiązków nowo wybranego Przewodniczącego Komisji Europejskiej należy 

zwoływanie i kierowanie posiedzeniami komisarzy, sterowanie pracami Komisji oraz 

określanie politycznych celów tej instytucji. 
2
 

 

 

 
 

 

                                                           
2
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2. Wybór Komisarzy  

 

a)  Kandydaci na komisarzy 

Wspólnie z nowo wybranym szefem Komisji Europejskiej Rada wyznacza 27 kandydatów na 

komisarzy, którzy  otrzymują  portfolio zawierające zakres obowiązków. W następnym  kroku  

pełny skład Komisji musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski.  

 

b)  Przesłuchania 

Zgodnie z przyznanym portfolio, każdy kandydat zostaje oceniony przez odpowiednią 

komisję parlamentarną. W pierwszej kolejności, kandydat musi przygotować pisemną 

odpowiedź na 5 pytań przygotowanych  przez eurodeputowanych. Następnie, podczas 

trzygodzinnego przesłuchania (transmitowanego na żywo w Internecie), przyszły komisarz 

odpowiada na 45 pytań zadawanych przez posłów Parlamentu Europejskiego. Ma również 

prawo do 15minutowego przemówienia otwierającego. Odpowiednia Komisja PE ma 24 

godziny od przesłuchania aby podjąć decyzję co do akceptacji Komisarza. Oddzielne raporty 

w sprawie kandydatów trafiają do Konferencji Przewodniczących Komisji PE, która 

w przypadku braku potrzeby uzyskania dalszych informacji o kandydacie, zamyka 

przesłuchanie
3
. 

 

Ostatnim etapem niezbędnym dla ostatecznego powołania Komisji jest jej zaprzysiężenie. 

 

c) Zaprzysiężenie Komisji 

Proponowany skład Komisji oraz jej priorytety na najbliższe lata przedstawiane są podczas 

sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Powołanie kolegium komisarzy na pięcioletnią 

kadencje uzależnione jest od końcowego głosowania w PE większością głosów. 

Komisja Europejska rozpoczyna pracę po zaakceptowaniu składu przez Parlament                   

i oficjalnym powołaniu przez Radę. 

 

                                                           
3
 http://www.elections2014.eu/pl/new-commission/towards-a-new-commission 
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Bardziej szczegółowo procedurę powoływania Komisji przedstawia także poniższa grafika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE KOLEGIUM KOMISARZY KE: 

Przewodniczący: 

Jean-Claude Juncker - urodzony w 1954 r., ukończył prawo na uniwersytecie w Strasburgu. 

W wieku 28 lat został zastępcą Ministra Pracy Luksemburga. Wkrótce został szefem 

departamentu pracy i Ministrem Finansów. Od 1995 r. do 2013 r. kierował pracami 

luksemburskiego rządu. Europejska Partia Ludowa wybrała go na swojego kandydata na szefa 
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Komisji Europejskiej podczas kampanii wyborczej 2014 roku. Został powołany 15 lipca 2014 

r. po tym jak za jego kandydatura zagłosowało 422 członków Parlamentu Europejskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca, Wysoka Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa: 

Federica Mogherini – włoska polityk, działaczka partyjna i politolog, parlamentarzystka.  

21 lutego 2014 kandydat na premiera Matteo Renzi ogłosił jej nominację na urząd ministra 

spraw zagranicznych. 30 sierpnia tego samego roku uzyskała nominację na Wysokiego 

przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

 

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji / Lepsze stanowienie prawa, stosunki 

międzyinstytucjonalne, praworządność oraz Karta praw podstawowych: 

Franciscus Cornelis Gerardus Maria (Frans) Timmermans– holenderski polityk i dyplomata, 

deputowany krajowy. Od 2007 do 2010 był sekretarzem stanu w MSZ w gabinecie Jana 

Petera Balkenende. 5 listopada 2012 powierzono mu funkcję Ministra Spraw Zagranicznych 

w drugim rządzie Marka Rutte. 

 

Wiceprzewodnicząca / Budżet i zasoby ludzkie: 

Kristalina Iwanowa Georgieva – bułgarska ekonomistka, wiceprezes Banku Światowego,  

od 2010 komisarz UE ds. rozwoju i pomocy humanitarnej w Drugiej Komisji José Barroso.  

 

Wiceprzewodniczący / Euro i dialog społeczny: 

Valdis Dombrovskis – łotewski polityk, fizyk, ekonomista, poseł do Sejmu Republiki 

i Minister Finansów w latach 2002–2004. Premier Łotwy od 12 marca 2009 do 22 stycznia 

2014. Deputowany do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji. 

 

Wiceprzewodnicząca / Unia energetyczna: 

Maroš Šefčovič - słowacki dyplomata i polityk, ambasador w Izraelu (1999–2002) i przy 

Wspólnotach Europejskich (2004–2009). Od 2010 wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

oraz komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji. 

 

Wiceprzewodniczący / Jednolity rynek cyfrowy: 

Andrus Ansip – estoński ekonomista, przedsiębiorca i polityk. Minister, parlamentarzysta 

krajowy oraz europejski, przewodniczący Estońskiej Partii Reform. Od 13 kwietnia 2005 do 

26 marca 2014 Premier Estonii stojący na czele trzech kolejnych rządów. 4 marca 2014 

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedłożył prezydentowi Estonii swoją rezygnację ze 

stanowiska premiera. W wyborach europejskich w tym samym roku Andrus Ansip z ramienia 

liberałów został wybrany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. 



          

7 | S t r o n a  

 

BIULETYN  10/2014  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

Wiceprzewodniczący / Zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność: 

Jyrki Katainen – fiński polityk. Premier Finlandii od 22 czerwca 2011 do 24 czerwca 2014. 

Przewodniczący Koalicji Narodowej od 2004 do 2014, Wicepremier i Minister Finansów 

w latach 2007–2011, od 16 lipca 2014 europejski komisarz ds. ekonomicznych 

i monetarnych. 

 

POZOSTALI KOMISARZE: 

Konkurencja: 

Margrethe Vestager – duńska polityk, była Minister Edukacji, posłanka do Folketingetu, od 

2007 liderka partii Det Radikale Venstre, od 2011 Minister Gospodarki i Spraw 

Wewnętrznych. W 2007 zastąpiła Marianne Jelved na funkcji przewodniczącej frakcji 

parlamentarnej duńskich radykałów, stając się tym samym liderką tego ugrupowania. 

3 października 2011 roku objęła stanowisko Ministra Gospodarki i Spraw Wewnętrznych 

w rządzie Helle Thorning-Schmidt. 

 

Rynek wewnętrzny, przemysł i przedsiębiorczość, MŚP, przestrzeń kosmiczna: 

Elżbieta Ewa Bieńkowska – polska urzędnik służby cywilnej,  wieloletni praktyk  zarządzania 

i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich. Swoją 

karierę zawodową zaczęła jako pełnomocnik wojewody ds. kontraktu regionalnego dla 

województwa katowickiego i strategii rozwoju regionalnego. Była także dyrektorem 

Wydziału Rozwoju Regionalnego województwa śląskiego. 5 października 2007 zarząd 

województwa powołał ją na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.  

W latach 2002–2007 zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej rady nadzorczej 

Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W dniu 16 listopada 2007 roku 

zaprzysiężona  na stanowisko Ministra Rozwoju Regionalnego, senator VIII kadencji, od 

2013 do 2014 wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju.  

Za swoje główne cele uznała Pani Bieńkowska pełny rozwój potencjału rynku wewnętrznego, 

wspieranie konkurencyjności przemysłowej poprzez inwestycje i innowacje, uwolnienie 

możliwości biznesu i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozszerzanie rynku 

wewnętrznego poza granice UE. 

 

Handel: 

Anna Cecilia Malmström – szwedzka polityk, działaczka Ludowej Partii Liberałów, Minister 

ds. Europejskich, była posłanka do Parlamentu Europejskiego, komisarz europejski. W 2006 

zrezygnowała z zasiadania w PE w związku z objęciem urzędu ministra ds. Unii 

Europejskiej w  rządzie Fredrika Reinfeldta. W 2009 ogłoszono, iż w nowej Komisji 

Europejskiej José Manuela Barroso obejmie funkcję komisarza ds. spraw wewnętrznych. 

Urzędowanie rozpoczęła w lutym 2010 po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. 
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W 2014 została ponownie zgłoszona przez rząd Szwecji jako kandydatka na komisarza 

w nowej Komisji Europejskiej.  

 

Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo: 

Karmenu Vella – maltański polityk, inżynier i menedżer, były minister w różnych resortach, 

działacz Partii Pracy, wieloletni deputowany krajowy. Jednocześnie zaangażował się 

w działalność polityczną w ramach Partii Pracy. W latach 2013–2014 w rządzie Josepha 

Muscata zajmował stanowisko ministra turystyki. 

 

Współpraca i pomoc na arenie międzynarodowej: 

Neven Mimica – chorwacki polityk i dyplomata, parlamentarzysta, w latach 2001–2003 

Minister ds. Integracji Europejskiej, w latach 2011–2013 Wicepremier. 1 lipca 2013, po 

wejściu Chorwacji do Unii Europejskiej, został członkiem Komisji Europejskiej jako 

komisarz ds. polityki konsumenckiej. W 2014 stał na czele listy wyborczej koalicji 

centrolewicowej w wyborach europejskich, zadeklarował rezygnację z uzyskanego mandatu 

i pozostanie w KE. 

 

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe: 

Günther Hermann Oettinger – niemiecki polityk i prawnik, działacz Unii Chrześcijańsko-

Demokratycznej, w latach 2005–2009 premier Badenii–Wirtembergii, od 2010 komisarz 

europejski ds. energii w Komisji Europejskiej pod przewodnictwem José Manuela Barroso.  

 

Badania, nauka i innowacyjność:  

Carlos Moedas  – portugalski inżynier, ekonomista i polityk, od 2011 sekretarz stanu  

w portugalskim rządzie. Carlos Moedas dołączył do centroprawicowej Partii 

Socjaldemokratycznej. W wyborach w 2011 uzyskał mandat posła do Zgromadzenia 

Republiki XII kadencji. Zawiesił jego wykonywanie zaraz po rozpoczęciu kadencji 

parlamentu, gdyż premier Pedro Passos Coelho powierzył mu stanowisko sekretarza stanu 

przy swoim urzędzie. W 2014 ogłoszono jego kandydaturę na nowego przedstawiciela 

Portugalii w Komisji Europejskiej. 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności: 

Vytenis Povilas Andriukaitis – litewski polityk, lekarz, poseł na Sejm, były wicemarszałek 

litewskiego parlamentu, od 2012 do 2014 Minister Zdrowia. 13 grudnia 2012 rozpoczął 

urzędowanie jako Minister Zdrowia w rządzie Algirdasa Butkevičiusa. Na stanowisku tym 

zastąpił Raimondasa Šukysa. Odszedł z rządu 17 lipca 2014 roku.  
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Migracja i sprawy wewnętrzne: 

Dimitris Awramopulos – grecki polityk i dyplomata, parlamentarzysta, w latach 1995–2002 

burmistrz Aten. Wielokrotny minister: turystyki (2004–2007), zdrowia (2007–2009), spraw 

zagranicznych (2012–2013), obrony narodowej (2011–2012, od 2013). 

 

Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje akcesyjne: 

Johannes Hahn – austriacki polityk, samorządowiec, Minister Nauki i Badań (2007–2010),  

od 2010 komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej. W marcu 2007 objął funkcję 

Ministra Nauki i Badań w koalicyjnym rządzie chadeków i socjalistów, którą sprawował do 

stycznia 2010 . W 2010 objął stanowisko komisarza ds. polityki regionalnej w drugiej komisji 

José Barroso. 

 

Pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe: 

Christos Stylianides – cypryjski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego w partii 

Chrześcijańskich Demokratów, w latach 2006-2013 parlamentarzysta Republiki Cypru. 

 

Transport: 

Violeta Bulc -  słoweńska polityk, przedsiębiorca i informatyk, od września do października 

2014 członkini rządu Słowenii, w tym przez kilkanaście dni jako wicepremier tego kraju.  

19 września 2014 została zaprzysiężona jako członkini rządu premiera Miro Cerara, 

obejmując stanowisko ministra bez teki, kierującego Rządowym Biurem Rozwoju  

i Europejskiej Polityki Spójności (GODC). 2 października 2014 dodatkowo otrzymała 

nominację na funkcję wicepremiera, a 10 października tego samego roku została nominowana 

na słoweńską członkinię Komisji Europejskiej 

 

Polityka regionalna: 

Corina Creţu  – rumuńska polityk i dziennikarka, posłanka do Parlamentu Europejskiego VI, 

VII i VIII kadencji. W 2007 uzyskała mandat eurodeputowanej. W wyborach                          

w 2009 skutecznie ubiegała się o reelekcję. W VII kadencji przystąpiła do 

grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, została też wiceprzewodniczącą 

Komisji Rozwoju. W 2014 została wybrana na kolejną kadencję Europarlamentu. 

 

Zatrudnienie, sprawy społeczne, kompetencje i mobilność pracowników: 

Marianne Thyssen – belgijska i flamandzka polityk, posłanka do Parlamentu Europejskiego, 

przewodnicząca partii Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie (2008–2010). 15 maja 2008 

Marianne Thyssen została wybrana na przewodniczącą flamandzkiej chadecji – partii 

Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie. 23 czerwca 2010 zastąpił ją Wouter Beke. W 2014 

Marianne Thyssen została wybrana na szóstą z rzędu kadencję PE. 
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Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych: 

Jonathan Hill –  brytyjski polityk, członek partii Konserwatywnej, par dożywotni. W lipcu 

2014 opuścił rząd, a wkrótce później premier Cameron ogłosił, iż lord Hill będzie 

przedstawicielem Wielkiej Brytanii w nowym składzie Komisji Europejskiej.  

 

Wymiar sprawiedliwości, konsumenci, równouprawnienie: 

Věra Jourová – czeska polityk, przedsiębiorca, posłanka i pierwsza wiceprzewodnicząca partii 

ANO 2011, była wiceminister, a od 2014 Minister Rozwoju Regionalnego. Po odejściu 

z administracji rządowej zajęła się prowadzeniem firmy konsultingowej. Przez kilka lat była 

członkinią Europejskiej Partii Demokratycznej. Dołączyła do ugrupowania ANO 2011, które 

założył Andrej Babiš. W 2013 została pierwszą wiceprzewodniczącą tej partii. W tym samym 

roku została do Izby Poselskiej. 29 stycznia 2014 objęła stanowisko Ministra Rozwoju 

Regionalnego w koalicyjnym rządzie Bohuslava Sobotki. 

 

Edukacja, kultura, młodzież i sport: 

Tibor Navracsics – węgierski prawnik i politolog, wykładowca akademicki oraz polityk, 

w latach 2010–2014 Wicepremier oraz Minister Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, 

w 2014 Minister Współpracy Gospodarczej z zagranicą i Spraw Zagranicznych. 6 czerwca 

2014 w trzecim gabinecie dotychczasowego premiera przeszedł na urząd Ministra 

Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Spraw Zagranicznych. Zakończył urzędowanie  

22 września 2014 w związku z przygotowaniami do objęcia stanowiska w Komisji 

Europejskiej. 

 

Działania w zakresie zmiany klimatu i energia: 

Miguel Arias Cañete – hiszpański polityk i prawnik, działacz Partii Ludowej, 

parlamentarzysta krajowy i europejski, dwukrotnie minister rolnictwa. W latach 2000–2004 

sprawował urząd Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa w rządzie, którym kierował José María 

Aznar. W 2011 nowo powołany premier Mariano Rajoy powierzył mu stanowisko Ministra 

Rolnictwa, Żywności i Środowiska. W 2014 stanął na czele listy wyborczej ludowców  

w wyborach europejskich, uzyskując jeden z mandatów przypadających temu ugrupowaniu. 

 

Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła: 

Pierre Moscovici – francuski polityk, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, 

deputowany, od 2012 do 2014 Minister Gospodarki i Finansów. 16 maja 2012 objął urząd 

Ministra Gospodarki, finansów i handlu zagranicznego w rządzie, którego premierem 

został Jean-Marc Ayrault. Pozostał jako Minister Gospodarki i Finansów także w drugim 

rządzie tego samego premiera (od 21 czerwca 2012), uzyskując wcześniej w wyborach 

parlamentarnych ponownie mandat deputowanego. Zakończył urzędowanie 31 marca 2014. 



          

11 | S t r o n a  

 

BIULETYN  10/2014  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich: 

Philip (Phil) Hogan – irlandzki polityk, wieloletni parlamentarzysta, w latach 2011–2014 

minister, działacz Fine Gael. 9 marca 2011 objął urząd Ministra Środowiska i Wspólnot 

Lokalnych w koalicyjnym rządzie Endy Kenny'ego. Zakończył urzędowanie 11 lipca 2014. 

 

Komisja: 

Podczas ostatecznego głosowania nad składem Komisji Europejskiej w Parlamencie, swoich 

komisarzy przedstawiał jej przewodniczący  Jean-Claude Juncker. Przewodniczący stwierdził 

także, że Komisja Europejska musi działać w bardziej polityczny i skuteczny sposób. 

Poprawie jej skuteczności ma służyć nowa organizacja i powołanie aż siedmiu 

wiceprzewodniczących, którzy mają się zajmować priorytetowymi dziedzinami 

i koordynować pracę pozostałych komisarzy. 

 

Nowa Komisja Europejska, pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera została oficjalnie 

zaaprobowana przez Parlament Europejski, 22 października podczas sesji plenarnej  

w Strasburgu. Proponowana przez Junckera Komisja otrzymała 423 głosy za, 209 posłów 

zagłosowało przeciw, a 67 wstrzymało się. Nowo wybrana i zaprzysiężona Komisja 

rozpoczęła swoja pracę 1 listopada 2014 roku. 

 

Priorytety Komisji 2014-2019: 

1. Miejsca pracy wzrost gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Więcej na temat nowej komisji europejskiej można przeczytać na 

http://ec.europa.eu/index_pl.htm  

 

 

 

 
Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl 
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