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Szanowni Państwo,
 10 lat temu spełniło się 
marzenie pokoleń Polaków. 
Wstąpiliśmy do Unii Europej-
skiej. Wróciliśmy do grona 
państw bezpiecznych i demo-
kratycznych. Należy to doce-
nić, zwłaszcza gdy obserwuje-
my dramatyczne wydarzenia 
na Ukrainie.
My Polacy wiemy, jakiej Unii chcemy. Trzeba tylko umieć 

sprawić, by z naszym zdaniem liczono się w Brukseli. Bę-

dziemy mieli taką wspólną Europę, jaką sobie zbudujemy.

Wiele razy obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem  

i sprawdziliście, że dotrzymuję słowa. Wszystkim, którzy 

cały czas mnie wspierali, a zwłaszcza tym, którzy na mnie 

zagłosowali bardzo serdecznie dziękuję. 

Zawsze kierowałem się dobrem Polski i całej Europy. 

Nigdy nie zapomniałem skąd pochodzę i gdzie jest mój 

dom. Jestem dumny, że miałem zaszczyt reprezentowa-

nia Państwa na forum Parlamentu Europejskiego. 

Życzę nam wszystkim Polski pięknej, rozwijającej się  

i szanującej każdego człowieka. 

Bogusław Sonik
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Bogusław Sonik w trakcie dwóch 
kadencji był bardzo aktywny  
w Parlamencie Europejskim. Cały 
czas w trudnej komisji ochrony 
środowiska, gdzie rozgrywała się 
przyszłość naszego gazu łupkowego 
i gdzie Sonik pełnił rolę kluczową. 
Bronił możliwości wydobycia tego 
gazu, tak ważnego dla europejskiej  

– a zwłaszcza polskiej – energetyki. 
 
Jerzy Buzek 
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
(2009-2012), Premier RP (1997-2001) 

Bogusław Sonik podczas sprawowa-
nia swojego mandatu udowodnił,  
że jest prawdziwym obrońcą polskich 
i europejskich interesów w Parlamen- 
cie Europejskim. Dał się również 
poznać jako bardzo aktywny poseł 
naszej frakcji. Bez wątpienia mogę 
powiedzieć, że Bogusław Sonik to 
człowiek pracowity i godny zaufania.
 
Hans-Gert Pöttering
Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
(2007-2009)

Bogusław Sonik położył wielkie 
zasługi w Parlamencie Europejskim 
jeśli chodzi o politykę energetyczną 
i środowiskową – czyli sprawy, które 
są zasadniczą racją polskiego interesu. 
Sądzę, że Małopolska, Kraków, ale 
również Świętokrzyskie nie mogły 
mieć lepszego reprezentanta  
w Parlamencie Europejskim.  

Jacek Saryusz-Wolski
Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Wiceprzewodniczący Parlamentu  
Europejskiego (2004-2009)
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W Parlamencie Europejskim Bogusław Sonik zaangażowany 
był w tak kluczowe kwestie, jak: bezpieczeństwo energety-
czne, bezpieczeństwo zdrowia, żywności i ochrona konsu-
mentów oraz zrównoważony rozwój przemysłu i środowiska. 
Brał czynny udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywno-
ści (ENVI), Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji Kontroli Budże-
towej (CONT), gdzie zajmował stanowisko Wiceprzewodni-
czącego.
Jako członek PO zasiadał w największej frakcji w PE – Grupie 
Europejskiej Partii Ludowej.

Prawnik, żonaty, ojciec Janeczki i Jacka.
Urodził się, wychował i studiował w Krakowie. Współzałoży- 
ciel Studenckiego Komitetu Solidarności (1977) i wiceprzewo- 
dniczący Solidarności w Małopolsce (1980-81). Internowany 
w stanie wojennym. W latach 1984-96 mieszkał w Paryżu. 
Korespondent Radia Wolna Europa. W latach 90-tych kiero-
wał Instytutem Polskim w Paryżu. Za promocję kultury pol-
skiej za granicą został Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury. 
Nie wahał się jednak  wrócić do kraju. 

Został pierwszym Przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Inicjator Małopol- 
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego, współtwór-
ca pierwszego polskiego przedstawicielstwa  
w Brukseli, dyrektor największego przedsięwzię-
cia kulturalnego w Polsce – Programu Kraków 
2000 – Europejska Stolica Kultury. W 2003 
roku odpowiadał za promocję Krakowa, tworząc 
pierwszą strategię promocji Miasta Krakowa.

Na pytanie, kim jestem odpo-
wiadam – Polakiem, urodzo-
nym w Krakowie, związanym 
rodzinnie z Kielcami,  a ukształ-
towanym społecznie przez  
doświadczenie komunizmu  
i walki z nim.  
Zawodowo jestem politykiem, 
posłem reprezentującym  
w Parlamencie Europejskim 
Małopolskę i Świętokrzyskie. 
A co robię w wolnym czasie? 
Spędzam go z rodziną i przyja-
ciółmi, jeżdżę w góry, czytam, 
chodzę na spacery z moim 
ukochanym psem Paris.

O SONIKU
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> jeden z 7 najlepszych polskich europosłów według naj-
nowszego eksperckiego rankingu „Rzeczpospolitej”  
> najaktywniejszy europoseł Małopolski - zwycięstwo w 
rankingu „Gazety Krakowskiej” > według The Parliament 
Magazine” - najlepszy europarlamentarzysta w kategorii 
„Energia”  - czołowe miejsca w rankingach posłów do Par-
lamentu Europejskiego, prowadzonych przez: „Wprost”, 
RMF FM, „Politykę”; RMF FM tak uzasadniło swoją decy-
zję: Jest autorem opinii w sprawie bezpieczeństwa gazo-
wego. Uchodzi za „sumienie i pamięć historyczną Europy”. 
Przypomina o datach i wydarzeniach, o których Zachód 
chętnie by zapomniał: Katyń, inwazja sowiecka, obozy za-
głady. > nominowany do nagrody „Złote Skrzydła” przez 
„Super Express”; gazeta tak motywowała decyzję: „nie 
pozwolił europejskim politykom bredzić o „polskich obo-
zach koncentracyjnych”. (...) wystąpił w imieniu wszyst-
kich Polaków. Walcząc o właściwy zapis w rezolucji z oka-
zji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, pokazał, że mamy swój 
honor.”

NAJLEPSZY EUROPOSEŁ 
W BRUKSELI



6

SONIK DLA 
POLITYKI 
ENERGETYCZNEJ
Bezpieczeństwo gazowe 

– rozporządzenie o solidarności
Zapoczątkowałem i aktywnie uczestniczyłem 
w pracach nad rozporządzeniem o solidarno-
ści gazowej krajów Unii Europejskiej. Moim 
celem było, aby żaden kraj nie pozostał bez 
pomocy i wsparcia w wypadku kolejnego 
kryzysu gazowego.

Gaz łupkowy 
Jestem sprawozdawcą raportu o gazie łupko- 
wym, zwanym już powszechnie „raportem 
Sonika”. Akceptacja mojego raportu przez 
Parlament Europejski oznacza zielone światło 
dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce. 
Stanowi to szansę dla naszego kraju na 

pozyskiwanie bezpiecznej i taniej energii. 
Pracom nad raportem poświęciłem 
niemal rok. Konsultowałem się z nauko- 
wcami, przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, lokalnymi  społecznoś- 
ciami, przedsiębiorcami oraz inżynie-
rami pracującymi przy odwiertach... 
Wynegocjowany przeze mnie dokument 
jest rzetelny i obiektywny, ale przede 
wszystkim służy polskiemu interesowi 
i środowisku. 

Przyjazna i tania energia
Rozwój polskiej energetyki i przemysłu 
był dla mnie zawsze kluczową kwestią. 
Zaangażowałem się w prace Komisji 
Ochrony Środowiska, ponieważ wierzę, 
że najlepiej rozwijają się kraje, które 
mądrze dbają o środowisko naturalne. 
Ochrona klimatu nie musi hamować 
rozwój przemysłu i energetyki i nie 
musi obciążać naszych portfeli. Przyja-
zna, bezpieczna i tania energia jest 

podstawowym elementem zrówno-
ważonego rozwoju. Przeciwstawiałem 
się więc nieracjonalnym propozycjom, 
które  w rozwoju przemysłu widzą 
wroga. Byłem autorem poprawek, które  
korygują  propozycję Komisji Euro-
pejskiej w sprawie pozwoleń na emisję 
CO2. Mówiąc w największym skrócie 

– powstrzymaliśmy zamiar Komisji, by 
zwiększyć  stawki opłat za emisję dwu-
tlenku węgla, co dla polskiej gospodar-
ki byłoby katastrofalne. 

10 LAT W PE

Szanowni Państwo,
dzięki Waszemu zaufaniu 
mogłem reprezentować 
Was na forum Parlamentu 
Europejskiego. 
Przedstawiam najważniejsze 
projekty, jakie udało mi się 
zrealizować.



7

SONIK DLA 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 
I ZDROWIA  
PUBLICZNEGO
Dyrektywa tytoniowa
Nie zgadzam się na nadmierną regula-
cję rynku i ingerencję w indywidualne 
wybory konsumentów. Wielokrotnie 
apelowałem o zdroworozsądkowe po-
dejście do tej sprawy, tak aby dyrekty-
wa  przyczyniła się do ochrony zdrowia 
obywateli, uwzględniając sytuację 
polskich plantatorów tytoniu.  
W październiku 2013 roku przegłosowa-
ne zostało na forum Parlamentu Euro-
pejskiego korzystne dla Polski stanowi-
sko o 8-letnim okresie przejściowym dla 
zakazu sprzedaży papierosów mento-
lowych oraz o braku zakazu sprzedaży 
cienkich papierosów typu slim.

Przeciw niebezpiecznym 
elektrośmieciom
Parlament Europejski przyjął moje 
sprawozdanie dotyczące ogranicze-
nia ilości niebezpiecznych substancji 
wykorzystywanych w sprzęcie elektro-
nicznym i elektrotechnicznym. Nowe 
zasady spowodują, że obowiązkiem 
stosowania substancji bezpiecznych 
dla zdrowia i środowiska objęci będą 
wszyscy producenci sprzętu elek-
trycznego w UE. 

Walka z zanieczyszczeniem 
środowiska
Zaangażowałem się w kampanię na 
rzecz poprawy zanieczyszczonego 
krakowskiego powietrza. W ramach 
Krakowskich Spotkań Europejskich 
razem z ekspertami staraliśmy się 
wypracować konkretne rozwiązania 
dla zapewnienia ochrony czystości 
powietrza w Krakowie. 

Przeciw dopalaczom
Przyczyniłem się do zmiany prawa unijnego na wzór ostrzejszych, polskich przepisów. 
Dzięki mojej interwencji problemem zainteresowała się Komisja Europejska i wpisała tak 
zwane dopalacze na listę szkodliwych substancji.

Walka z przemytem narkotyków
Jestem autorem regulacji dotyczących walki z przemytem narkotyków i przestępczością 
zorganizowaną w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej. Parlament Europejski opowie-
dział się za stworzeniem jednolitych ram prawnych dla skuteczniejszej walki z przemytem 
narkotyków. Chodziło nam nie tylko o walkę z grupami przestępczymi, ale przede wszyst-
kim o walkę z plagą narkomanii.

Krytyka reakcji na świńską grypę
Zainicjowałem i współtworzyłem sprawozdanie w sprawie nieprawidłowości procedural-
nych i etycznych, które popełniono w czasie walki z wirusem AH1N1.

SONIK DLA PRAW CZŁOWIEKA 
I SWOBÓD OBYWATELSKICH
W obronie prawdy historycznej
Dzięki moim wieloletnim interwencjom w sprawie używania nazwy „polskie obozy koncen- 
tracyjne” w odniesieniu do Auschwitz-Birkenau w rezolucji PE z 2005 roku znalazło się 
określenie „obóz Niemiec nazistowskich”. Poprawkę zaakceptowali wszyscy eurodeputo-
wani. Natomiast dzięki moim apelom do polityków i dyplomatów w 2008 roku Muzeum 
Auschwitz-Birkenau otrzymało od Komisji Europejskiej 4 mln euro. 

„Katyń. Zbrodnia. Polityka. Moralność”
Wystawę, którą zainaugurowano 13 kwietnia 2010 roku w Parlamencie Europejskim, pier-
wotnie mieli otwierać Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz Andrzej Sariusz-Skąpski z Federacji Rodzin Katyńskich.  

Z ówczesnym Przewodniczącym PE Jerzym Buzkiem oraz Przewodniczącym KE 
J.M.Barroso podczas otwarcia wystawy „Katyń”  w PE w Brukseli
– kwiecień 2010 r. 
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Antoniego Krauzego i „Sala samobójców”  
Jana Komasy. Przegląd, którego współorganiza-
torami były Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz 
Instytut Dziedzictwa, zainaugurowała debata  
z udziałem Agnieszki Holland, Lecha Majewskiego, 
Roberta Więckiewicza i Agnieszki Odorowicz.

„Dawny kościół Jezuitów we Lwowie”
W 2013 roku w Parlamencie Europejskim współ- 
organizowałem wystawę „Dawny kościół Jezu-
itów we Lwowie, międzynarodowa inicjatywa 
ratowania europejskiego dziedzictwa kultury na 
Ukrainie”, której celem było zwrócenie uwagi na 
konieczność ochrony bogactwa kulturowego,  
w dużej części polskiego, które znajduje się  
w najbliższym sąsiedztwie UE.

Obaj zginęli w katastrofie samolotu prezydenc-
kiego pod Smoleńskiem. Ta tragedia sprawiła,  
że wystawa poświęcona ofiarom Katynia stała 
się także formą uczczenia pamięci ofiar kata-
strofy.

W obronie praw mniejszości polskiej na Litwie 
W 2010 roku apelowałem do Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o opracowanie 
raportu na temat sytuacji Polaków na Litwie, 
gdzie prawa mniejszości polskiej są notorycznie 
łamane.

Nie dla ACTA
Już podczas wstępnych prac nad umową ACTA 
wyrażałem sprzeciw wobec sposobu ich prowa- 
dzenia, a zwłaszcza braku przejrzystości w nego-
cjacjach. Jego wynikiem jest – podpisana także 
przeze mnie – rezolucja z marca 2010 roku  
w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu 
umowy handlowej ACTA. Ostatecznie Parlament 
Europejski postanowił przygniatającą większo-
ścią głosów, aby nie ratyfikować umowy ACTA. 
Poprzez to głosowanie Parlament Europejski 
postawił przywódców Unii wobec rzeczywi-
stości, w której istnieje równowaga władz oraz 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, 
reprezentowanego przez deputowanych wybra-
nych w głosowaniu powszechnym.

SONIK
DLA PROMOCJI 
POLSKIEJ 
KULTURY
Pokaz Tradycji Bożonarodzeniowych
Aktywnie promowałem Polskę, Małopolskę  
i Świętokrzyskie, m.in. organizując cieszące się 
dużą popularnością Pokazy Tradycji Bożonaro-
dzeniowych w Parlamencie Europejskim i anga- 
żując się w organizację innych wydarzeń kultu-
ralnych.

Przegląd Filmu Polskiego
W 2011 roku, w trakcie polskiej prezydencji, wraz 
z Piotrem Borysem zorganizowałem w Parla-
mencie Europejskim Przegląd Filmu Polskiego. 
Wśród kilkunastu filmowych prezentacji znalazły 
się m.in. pokazywany przedpremierowo obraz 
Agnieszki Holland „W ciemności”, „Młyn i krzyż” 
Lecha Majewskiego, „Czarny czwartek”  

Podczas wręczenia Nagrody 
MEP AWARDS 2010.

Podczas pracy w Parlamencie Europejskim.
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EUROPEJ-
SKA 
PARTIA 
LUDOWA
JAK
SŁUŻYMY
OBYWATE-
LOM?
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Szanowni Państwo!
Jest kilka wydarzeń, które uczyni-
ły tę kadencję wyjątkową i jestem 
wdzięczny, że jako Przewodniczący 
Grupy Europejskiej Partii Ludowej, 
największej grupy politycznej  
w Parlamencie Europejskim,  
do której należą również europo-
słowie Platformy Obywatelskiej  
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
brałem w nich udział.
W pierwszej połowie kadencji pracom Parlamentu Europejskiego przewodniczył Jerzy 
Buzek, pierwszy Polak oraz pierwszy obywatel z krajów przyjętych w 2004 roku do Unii 
Europejskiej. Jerzy Buzek uzyskał rekordowe poparcie kolegów i koleżanek europosłów 
i sprawnie przewodził pracom Parlamentu Europejskiego przez dwa i pół roku. Jego 
wybór potwierdził również, że Polska zajmuje ważną pozycję w Europie.

Obecna kadencja była szczególna, gdyż w tym czasie Europę dotknęło niespotykane 
w ostatnich dziesięcioleciach spowolnienie gospodarcze. W Europie zaczyna być widać 
oznaki ożywienia gospodarczego. Przyczyniła się do tego polityka Grupy EPL, w tym 
zaangażowanie polskich eurodeputowanych z Klubu PO-PSL, który jest czwartą siłą 
wewnątrz Grupy EPL. To dzięki wspólnej pracy Unia Europejska wprowadza mecha-
nizmy, które są gwarancją, że już nigdy więcej Europy nie dotknie kryzys zadłużenia, 
którego byliśmy obecnie świadkami.

Krokiem milowym było też przyjęcie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. To dobra wiadomość dla obywateli UE. Dzięki staraniom między innymi 
polskich europosłów w Grupie EPL budżet ten będzie elastyczny, co zapewni możliwie 
całkowite wykorzystanie przyznanych środków. 

Jestem pewien, że dalsza praca posłów polskiej delegacji w Grupie EPL będzie przyno-
siła w 2014 roku sukcesy w powrocie do trwałego wzrostu gospodarczego i zwiększaniu 
zatrudnienia, szczególnie wśród osób młodych.

Joseph Daul
Przewodniczący Grupy EPL
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Dzięki staraniom Posła Bogusława Sonika  
ks. kard. Stanisław Dziwisz został odznaczony  
medalem im. Roberta Schumana. 

Wręczenie medalu odbyło się 13 września 2013 roku 
podczas XIII Konferencji z cyklu „Rola Kościoła 
Katolickiego w procesie integracji europejskiej”. 
Medal im. Schumana ustanowiła w 1986 roku Gru-
pa Europejskiej Partii Ludowej dla uhonorowania 
osób publicznych, które poprzez swoją działalność 
i osobiste zaangażowanie przyczyniły się do pokoju, 
budowania Europy i wartości humanistycznych. 

„Honorujemy nie tylko wieloletnią służbę kardynała 
Dziwisza u boku największego Polaka, ale także 
jego osobiste zasługi po 1989 roku na rzecz tego, 
że Polska jest teraz jednym z najważniejszych 
partnerów w Unii Europejskiej. Kardynał Dziwisz 
staje w ten sposób w jednym szeregu z innymi 
wielkimi Europejczykami, uhonorowanymi tym 
medalem” – powiedział przewodniczący frakcji EPL 
Joseph Daul. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, 
dziękując za wyróżnienie, powiedział: „Przyjmuję 
to jako zadanie, aby nadal pracować na rzecz dobra 
wspólnego, jakim jest zjednoczona Europa”.

MEDAL 
SCHUMANA 
DLA 
KSIĘDZA 
KARDYNAŁA 
STANISŁAWA 
DZIWISZA
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NASZE 
DOKONANIA 
I DĄŻENIA
PRZECIW KRYZYSOWI
 wzmocnienie dyscypliny budżetowej przez państwa UE,
 lepsze wykorzystanie ich zasobów finansowych,
 utworzenie nowych organów nadzorujących instytucje finansowe

DLA ZDROWIA
 przepisy o transgranicznej opiece zdrowotnej,
 pełne, prawidłowe i czytelne oznakowanie żywności

W INTERNECIE
 łatwy, tani i szybki dostęp do Internetu przy pomocy stałego łącza 
i z urządzeń mobilnych,
 zagwarantowanie internautom prawa do prywatności 
i bezpieczeństwa w sieci,
 zobowiązanie sprzedawców internetowych do podawania swoich 
danych oraz szczegółowej informacji o cenie i towarach,
 prawo do rezygnacji z transakcji internetowej po dostarczeniu towaru

TAŃSZE LATANIE
 zobowiązanie przewoźników do podawania całkowitych kosztów 
biletu lotniczego oraz wyboru możliwie najkrótszej trasy lotu

NA ARENIE 
MIĘDZYNARODOWEJ
 kształtowanie polityki zewnętrznej UE,
 promowanie demokracji, zasad państwa prawa i praw człowieka,
 walka z ubóstwem na świecie

CZY WIESZ, 
ŻE...?
EPL była pierwszą w historii ponadnarodową 
partią polityczną utworzoną na szczeblu euro-
pejskim. Europejska Partia Ludowa i jej Grupa 
wybranych przedstawicieli (eurodeputowa-
nych) w Parlamencie Europejskim to dwie 
różne organizacje. Ale oczywiście współpra-
cujemy ze sobą jako jedna polityczna rodzina!

Twitter
www.twitter.com/eppgroup 
Grupa EPL wykorzystała portal Twitter w celu 
publikowania swoich pierwszych reakcji 
odnośnie nowych komisarzy europejskich po 
ich przesłuchaniach w Parlamencie. Byliśmy 
pierwszą europejską grupą polityczną, która 
tak zrobiła.

Youtube
www.youtube.com/user/eppgrouptv 
Telewizja EPL publikuje filmy wideo na temat 
kluczowych wydarzeń w historii Europy, zawie- 
rające wywiady z bohaterami tamtych wyda- 
rzeń, spośród których wielu pracowało na 
rzecz naszej politycznej rodziny. Czy widziałeś 
wywiad z doradcą Jeana Monneta w momen-
cie przedstawiania Planu Schumana w 1950 r.?

Możesz zobaczyć wiele kuluarowych zdjęć 
naszych posłów do Parlamentu Europejskiego 
na naszym koncie w serwisie Flickr.

Publikujemy nowe oferty pracy w naszej gru-
pie na LinkedIn...

FACEBOOK
www.facebook.com/GrupaEPL

W W W. EPPGROUP. EU/PL
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Posłowie na Sejm RP w jasny 
sposób reprezentują swój okręg 
wyborczy.  Sytuacja posłów 
do Parlamentu Europejskiego 
jest inna. Jednak Poseł Sonik 
zawsze pamięta o tym, skąd 
pochodzi i z jakiego okręgu został 
wybrany.

Sonik wspierał inicjatywy lokalne, obejmował 
patronaty nad wydarzeniami i konkursami, 
regularnie wnioskował o odznaczenia pań-
stwowe dla osób z województwa małopolskie-
go i świętokrzyskiego, umożliwiał dostęp do 
porad prawnych w swoim biurze. Aktywnie 
promował również Małopolskę i Świętokrzy-
skie. Angażował się w organizację wydarzeń 
edukacyjnych i kulturalnych dla swojego 
okręgu. W Parlamencie Europejskim Sonik 
pilnował, by mieć wpływ na tworzenie aktów 
prawnych, które dotyczyć mogą gospodarki  
w naszym regionie.  Zasięgał rady mieszkań-
ców, specjalistów, przedsiębiorców, tak aby 
ich głos był słyszalny w Brukseli i miał wpływ 
na legislację.

Unijny budżet dla Małopolski i Ziemi Święto-
krzyskiej
Poseł Sonik jako członek Grupy EPL zabiegał 
o korzystny budżet unijny dla Polski na lata 
2014-2020. W konsekwencji budżet okazał 
się niezwykle hojny dla naszego kraju, a tym 
samym dla polskich regionów: Małopolski  
i Ziemi Świętokrzyskiej. Małopolska otrzymała 
sumę zdecydowanie wyższą niż w poprzednim 
budżecie, a Świętokrzyskie dodatkowo będzie 
mogło skorzystać z programu operacyjnego 
dla województw wschodnich. W sumie na naj-
bliższych siedem lat Polska może otrzymać aż 
105,8 mld euro. To kwota imponująca. Należy 
ją tylko mądrze wykorzystać. 

Dyrektywa tytoniowa
Sonik wielokrotnie wyrażał swój sprze-
ciw wobec nadmiernej regulacji rynku  
i apelował o wyważony stosunek wobec 
dyrektywy tytoniowej. Podkreślał,  
że powinna ona przyczynić się do ochro- 
ny zdrowia obywateli, a jednocześnie 
nie godzić w interesy polskich, a szcze-
gólnie małopolskich przedsiębiorców 
z branży tytoniowej. Dzięki temu sta-
nowisku uchwalony został 8-letni okres 
przejściowy na wprowadzenie nowych 
ograniczeń. To dobra informacja dla 
plantatorów tytoniu, dająca im czas na 
przygotowanie się do zmian.

W obronie rodziny Batdavaa zagrożo-
nej deportacją
Poseł Bogusław Sonik zaapelował do 
ministra Jerzego Millera o wydanie 
zgody na pobyt w Polsce zagrożonej 
deportacją mongolskiej rodziny Batda-
vaa, która od kilkunastu lat mieszka w 
Krakowie. Interwencja odniosła dobry 
skutek: 4 lutego 2011 roku. Urząd ds. 
Cudzoziemców wydał rodzinie Batda-
vaa zgodę na legalny pobyt w Polsce. 

Z Sonikiem do Brukseli
Podobnie jak w poprzedniej kadencji 
Bogusław Sonik obejmuje patronatem 
honorowym różne konkursy, a laure-

atom funduje  nagrody – najczęściej  
w postaci wyjazdów studyjnych do 
Parlamentu Europejskiego w Brukse-
li. Tylko w ostatniej kadencji odbyło 
się już 11 takich wyjazdów, w których 
wzięło udział łącznie ponad 500 osób, 
m.in. przedstawiciele władz samorzą-
dowych, strażacy, młodzież, członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi oraz 
nauczyciele.

SONIK DLA KOBIET
Kobieta w prawie 
Pod takim tytułem organizowana była 
konferencja, nad którą honorowy 
patronat objął Sonik. Kongres był po-
święcony silniejszej pozycji kobiet  
w społeczeństwie informacyjnym, 
także w dziedzinach, które jeszcze nie 
tak dawno były domeną zarezerwowa-
ną dla mężczyzn. Podczas sympozjum 
poruszone zostały także kwestie na-
ruszeń godności kobiety, w szczegól-
ności przemoc domowa oraz handel 
ludźmi oraz inne rodzaje współczesne-
go niewolnictwa.

Jestem szefową 
Bogusław Sonik zasiada w kapitule 
konkursu „Jestem szefową” współorga-
nizowanego przez Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Traktowania, Ministra 

SONIK DLA REGIONU
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Edukacji Narodowej oraz Przedstawi-
cielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 
Cel konkursu to przede wszystkim 
przełamywanie stereotypów dotyczą-
cych kobiet oraz promowanie kobiet 
jako liderek wśród młodzieży.

Kobieta przedsiębiorcza 
Sonik współpracuje z Tygodnikiem 
Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” organi- 
zującym plebiscyt na najbardziej przed-
siębiorczą kobietę regionu. Przedsię-
wzięcie to ma pokazywać i promować 
kobiety mądre, odważne, zaradne  
i wrażliwe na potrzeby innych. 

SONIK DLA MŁODYCH
Staże w Biurze Poselskim w Brukseli
Sonik już pięciokrotnie organizował 
konkurs skierowany do studentów, 
w którym nagrodą są 5-tygodniowe 
płatne staże w biurze Posła w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli.  
W konkursach wzięło udział ponad 
250 studentów.

Student Shale Days
Poseł Bogusław Sonik wspierał inicja-
tywy i działania podejmowane przez 
studenckie środowisko naukowe.  
W 2013 roku wspierał konferencję 

„Student Shale Days” organizowaną 
przez Koło Naukowe Geofizyków 

„Geofon” AGH w Krakowie.  

Europejski Parlament Młodzieży
Poseł Bogusław Sonik wspierał Euro-
pejski Parlament Młodzieży – forum 
młodych ludzi inicjujące działania 
kształtujące przyszłość Europy. Jego 
podstawowym zadaniem jest ćwicze-
nie pozytywnego myślenia i umiejęt-
ności podejmowania inicjatyw.

DLA NAJMŁODSZYCH I UCZNIÓW
Wielki mały świat – Unia Europejska 
w twojej gminie
W roku 2011 Poseł Sonik zorganizował 
konkurs plastyczny dla uczniów szkół 
podstawowych, którego głównym 
celem było ukazanie możliwości, jakie 
daje Polsce członkostwo w Unii 
Europejskiej oraz odniesienie się do 
obecności wartości, idei i symboli Unii 
Europejskiej w polskich miejscowo-
ściach. Do konkursu zgłoszone zostały 
162 prace.

Szkoła Debaty
Przez obie kadencje Poseł Bogusław Sonik patronował reali-
zowanemu co roku w Krakowie projektowi „Szkoła Debaty”. 
Szkoła Debaty to szansa dla młodych mówców na przyswo-
jenie sobie zasad prowadzenia uporządkowanej dyskusji oraz 
rozwój swoich zdolności oratorskich. Każdego roku laureaci 
konkursu brali udział w wyjazdach studyjnych do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. 

Państwo, ustrój i polityka zagraniczna Polski po 1989 roku
Poseł Sonik objął patronatem honorowym konkurs, którego 
celem było pogłębienie wśród uczniów szkół gimnazjalnych 
powiatu tarnowskiego wiedzy o swoim kraju oraz przemia-
nach, jakie dokonały się w nim w ostatnich dekadach. Na za-
proszenie Posła finalista konkursu udał się na wyjazd studyjny 
do Brukseli.

DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 
I NAUCZYCIELI
Wielki Test Wiedzy o Kielcach 
Poseł Sonik obejmował patronat nad organizowanym przez 
Młodych Demokratów „Wielkim Testem Wiedzy o Kielcach”. 
To wydarzenie rokrocznie zachęca mieszkańców Kielc i ziemi 
kieleckiej do poznania historii miasta, w którym żyją i pracują.

Wizyta studyjna 
Kół Gospodyń Wiejskich 
w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli

Obchody Święta Flagi 
w Krakowie – maj 2014 r. 
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Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła 
Artystycznego
Odbywający się w Lipnicy Murowanej 
turniej przyciąga rzesze uczestników  
i turystów. Poseł Sonik co roku obej-
mował honorowy patronat nad tym 
wydarzeniem i zapraszał laureatów 
konkursu na wyjazdy do siedziby Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli.

Belfer Roku i Złota Setka
Sonik objął także patronat nad 
plebiscytami kieleckiej gazety „Echo 
dnia”. Belfer Roku wyłania najlepszych 
nauczycieli województwa świętokrzy-
skiego w różnych kategoriach. Dzie-
sięciu najlepszych Belfrów wyjechało, 
aby spotkać się z Posłem w Brukseli. 
Złota Setka stanowi natomiast ranking 
liderów lokalnego biznesu.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Szlachetna Paczka 
Sonik tradycyjnie pamięta o słabszych, 
dlatego angażował się w organizowaną 
przez Stowarzyszenie Wiosna każdego 
roku przed Świętami Bożego Narodze-
nia akcję „Szlachetna Paczka”. Wśród 
innych akcji wyróżnia się ona tym, że jej 
uczestnicy wspierają konkretne, wy-
brane przez siebie rodziny. W ramach 
akcji Poseł Sonik wsparł dotychczas 
dwie rodziny z województwa małopol-
skiego i świętokrzyskiego.

Kup mnie dla idei 
W związku z 21. Finałem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy Bogusław 
Sonik wziął udział w aukcji „Kup mnie 
dla idei”, przekazując na licytację mapę 
Europy z początku XX wieku.

Zbiórka dla Burka 
Aby pomóc bezdomnym zwierzętom 
przetrwać zimę, Poseł Sonik organizo-
wał zbiórkę karmy i koców dla zwierząt  
z Krakowskiego Schroniska dla Bezdom- 
nych Zwierząt.

Kwesta na Cmentarzu Rakowickim 
1 listopada Poseł Sonik brał udział  
w kweście na rzecz odnowy zabytków 
Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

To tylko wybrane działania Posła Sonika 
na rzecz regionu. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.boguslawsonik.pl

SONIK poprowadził i wygrał polską 
„batalię” o gaz łupkowy – Parlament 
Europejski przyjął tzw. raport Sonika. 
Walka o bezpieczeństwo energetyczne 
Polski trwała 3 lata.  
Ale warto było: Sonik wywalczył zielone 
światło dla gazu łupkowego w Polsce. 
Dzisiaj, po doświadczeniu ukraińskim, 
wiemy, jak to jest ważne. Mamy szansę 
na własny i tani gaz. Wydobycie gazu 
łupkowego w USA sprawiło, że cena 
gazu spadła o połowę.

SOLIDNOŚĆ 
I DOŚWIADCZE-
NIE

Wizyta studyjna 
Kół Gospodyń Wiejskich 
w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli
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TWITTER
twitter.com/SonikBoguslaw


