
BOŻENA ZIEMNIEWICZ  - informacje o kandydatce 

 

WYKSZTAŁCENIE:  

 magister ekonomii, absolwentka Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ  

 absolwentka programu dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy 

 uprawniona do zasiadania w radach nadzorczych spółek 

 

ZAWÓD:  

ekonomista, przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej 

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:  

BRITISH CENTRE Bożena Ziemniewicz, Marian Mikuś Sp.J. - Szkoła Języków Obcych i Autoryzowane 

Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment 

 

ŻYCIE PRYWATNE: 

 mężatka, dwoje dzieci 

 

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA:  

 członek Koła Europejskiego Platformy Obywatelskiej RP 

 udział w wyborach samorządowych 2010 

 udział w wyborach parlamentarnych 2011 

 radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2011, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury                      

i Sportu 

 

DZIAŁANOŚĆ PUBLICZNA: 

 wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego 

 wiceprzewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Szpitala im. Radlińskiego 

 członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: 

Organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz przedsiębiorców: 

 Polska Izba Firm Szkoleniowych - wiceprezes zarządu w latach 2009-2010 od 2007 do chwili obecnej 

Pełnomocnik Zarządu PIFS w województwie łódzkim 

 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa - od 2009, członek Prezydium Rady od 2012 

 Klub 500-Łódź Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm - od 2011, członek Zarządu od 

2013 

Organizacje pozarządowe edukacyjne: 

 Stowarzyszenie Lifelong Learning - prezes zarządu od 2007 

 Międzynarodowa sieć Language Rich Europe – ekspert od 2012 

 ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY projekt autorski (w partnerstwie z Wydziałem Ek.-Soc. UŁ, PTE 

Oddziałem w Łodzi, Stowarzyszeniem Absolwentów, ŁIPH i Klubem 500-Łódź) od 2013 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet: 

 Międzynarodowe Forum Kobiet od 2009 

 Stowarzyszenie Kongres Kobiet od 2010 

 Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm od 2013 



Organizacje pozarządowe o charakterze integracyjnym: 

 Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – 

członek zarządu 

 Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki” 

 

UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH DOTYCZĄCYCH FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW 

MIĘKKICH: 

 Zespół ds. uproszczeń PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS 

 Krajowa Sieć Tematyczna w dwóch obszarach: Adaptacyjność Edukacja i szkolnictwo wyższe w latach 

2009-2011 

 Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego od 2010 

 Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych PARP (nadal) 

 

ZAINTERESOWANIA: 

 protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, a także funkcjonowanie placówek dyplomatycznych  

 programowanie neurolingwistyczne i wynikające z niego sposoby motywowania do nauki i rozwoju 

przez całe życie (NLP Practitioner, dyplom od Richarda Bandlera) 

 

W  PARLAMENCIE  EUROPEJSKIM  CHCIAŁABYM  ZAJĄĆ  SIĘ: 

 rozwojem gospodarczym, uwzględniającym szczególnie interesy firm małych i średnich, które są 

najbardziej stabilnym elementem gospodarek europejskich i dlatego powinny być otoczone 

systemem zabezpieczeń na wypadek załamania rynku 

 rozwojem rynku pracy w kierunku elastycznych form zatrudnienia, szczególnie wśród ludzi młodych i 

osób 50+ oraz promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 skuteczną edukacją przez całe życie, w tym zwłaszcza zawodową, pozwalającą dostosowywać się do 

szybko zmieniających się potrzeb rynku 

 zapewnianiem równych szans różnym grupom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz rzeczywistym równouprawnieniem grup defaworyzowanych 

 spójnością terytorialną i rozwojem regionalnym z wykorzystaniem funduszy europejskich, 

przeciwdziałaniem depopulacji i podejmowaniem działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa 

(silver economy) 

Mogłabym to realizować pracując – w zależności od możliwości - w następujących komisjach stałych: 

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych, Komisja ds. Rozwoju Regionalnego, Komisja ds. Zatrudnienia i 

Spraw Socjalnych, Komisja ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisja ds. Kultury i Edukacji. 

Rozwój gospodarczy kraju jest warunkiem wzrostu dobrobytu i bezpieczeństwa społeczeństwa. Dzięki 

transformacji i dziesięcioletniej już przynależności do Unii Europejskiej – Polska jest państwem w pełni 

europejskim. To wartość, którą trzeba chronić. Ogromnie ważne jest, by nie dopuścić do powstania 

„Europy dwóch prędkości” – by Polska nie pozostała w tej grupie państw, które wpadły w pułapkę 

średniego dochodu i już nie nadrabiają zaległości. I o to chciałabym zabiegać Parlamencie Europejskim.  

 

Mój walor – to SIŁA moich KOMPETENCJI ! 

 
STRONA  INTERNETOWA:  bozenaziemniewicz.pl 
 

FACEBOOK: Osoba publiczna https://www.facebook.com/Bo.Ziemniewicz?ref=hl 
Profil prywatny https://www.facebook.com/bozena.m.ziemniewicz 

 

http://bozenaziemniewicz.pl/
https://www.facebook.com/Bo.Ziemniewicz?ref=hl
https://www.facebook.com/bozena.m.ziemniewicz


 


