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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE) realizuje w Polsce
strategię komunikacyjną i plan działania Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego
ds. Komunikacji zgodnie z decyzjami Prezydium PE. Jego głównymi celami są:

 informowanie obywateli bezpośrednio i poprzez media (ogólnokrajowe, regionalne
i specjalistyczne) o decyzjach podejmowanych przez Parlament Europejski (PE);

 możliwie jak najszersze promowanie Parlamentu i jego działalności.

Biuro zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przezeń działaniach możliwie jak
największą liczbę posłów do PE i zachęca do tego swoich partnerów.

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W POLSCE

Główne zadania BIPE w 2015 roku:

 upowszechnianie wśród obywateli informacji o Parlamencie, jego roli i politycznym
znaczeniu;

 kontynuacja dialogu z multiplikatorami opinii i grupami docelowymi, ułatwienie
im kontaktu z posłami i dotarcie do jak najliczniejszych grup społeczeństwa
obywatelskiego;

 rozwijanie sieci kontaktów z interesariuszami, m.in. poprzez pilotażowy projekt
Stakeholder Dialogue w ramach którego w wybranych państwach członkowskich
organizowane są spotkania z posłami-sprawozdawcami;

 nasilenie działań w mediach społecznościowych;

 umocnienie kontaktów z mediami i stworzenie posłom dodatkowych możliwości
obecności w mediach jako głównym źródle informacji o PE dla opinii publicznej;

 zwiększenie widoczności PE przy pomocy programu Euroscola, który stanowi
atrakcyjne wprowadzenia w tematykę europejską dla przyszłych młodych wyborców;

 realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE
i dotyczących kluczowych prac legislacyjnych PE, Międzynarodowego Dnia Kobiet,
Dnia Europy, Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, Nagrody im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży, Nagrody im. Sacharowa oraz Nagrody Filmowej LUX;
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 koordynacja i wsparcie Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu.

KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W 2015 roku BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 54 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych
i materiałów promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 440 odpowiedzi na listy i e-maile od obywateli i ponad
1600 informacji telefonicznych;

 zorganizowało lub współorganizowało 15 debat/spotkań posłów do PE
z interesariuszami i mediami oraz 4 konferencje prasowe z udziałem posłów do PE;

 zaopiniowało 24 wnioski o patronat;

 wydało 212 komunikatów prasowych i wysłało 4682 informacje SMS-owe
dla dziennikarzy;

 zaprosiło 149 dziennikarzy na seminaria w Brukseli i Polsce oraz 85 na sesje
Parlamentu w Strasburgu i Brukseli;

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w 2015 r. odwiedziły 72 395 osoby,
profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory ponad 13 tys. osób i kontem
na portalu Twitter, które obserwuje ponad 4 375 osób;

 zaktualizowało aplikację mobilną „Europoseł PL - znajdź swojego europosła”, która
zawiera informacje o polskich posłach do Parlamentu Europejskiego, w tym
o przynależności do komisji parlamentarnych, dane teleadresowe biur czy odnośniki
do profili posłów na portalach społecznościowych;

 zapewniło wyjazdy 432 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;

 nadzorowało opracowanie 654 przeglądów prasy oraz 270 przeglądów mediów
audiowizualnych.
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DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE LIPIEC – GRUDZIEŃ 2015

LIPIEC

3 lipca - Konferencja prasowa Jerzego BUZKA

3 lipca w Biurze Informacyjnym Parlamentu
Europejskiego w Polsce odbyła się
konferencja: Projekt zniesienia opłat
roamingowych przewodniczącego Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Parlamentu Europejskiego i szefa
negocjatorów PE Jerzego BUZKA.
W konferencji wzięli udział dziennikarze m.in.
Polskiej Agencji Prasowej, Programu I i IV
Polskiego Radia, Polsat News, Polska The
Times i EurAktiv.pl. Konferencję można było
oglądać na żywo za pośrednictwem strony
internetowej BIPE.

3 lipca - Aktualizacja aplikacji mobilnej Europoseł PL - znajdź swojego europosła

Aplikacja umożliwia użytkownikom dostęp do informacji
o polskich posłach do Parlamentu Europejskiego w dowolnej chwili
bez konieczności dostępu do Internetu, po jednorazowym
zainstalowaniu na smartfonie, tablecie lub komputerze. Aplikacja ta
umożliwia w przejrzysty graficznie sposób wyszukiwanie posłów
do Parlamentu Europejskiego za pomocą listy alfabetycznej, według
przynależności do polskich partii i do grup politycznych oraz
według członkostwa w komisjach parlamentarnych. Jest również
sprawnym narzędziem wyszukiwania posłów z wybranego okręgu
wyborczego. Aplikacja jest mobilnym kompendium wiedzy
o polskich posłach do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
(2014-2019). Zawiera odnośniki do stron internetowych oraz profili
na portalach społecznościowych.
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9-30 lipca - podsumowanie 1. roku kadencji w wypowiedziach polskich posłów

Z inicjatywy Dyrekcji Generalnej PE ds. Komunikacji biura informacyjne poprosiły posłów
zasiadających w Prezydium Parlamentu, szefów komisji parlamentarnych i szefów delegacji
narodowych w grupach politycznych o nagranie krótkich
filmów z wypowiedziami podsumowującymi miniony 1.
rok obecnej kadencji PE. Spośród polskich posłów
pełniących te funkcje swoje wypowiedzi przysłali:
wiceprzewodniczący PE Ryszard CZARNECKI,
przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii Jerzy BUZEK, przewodnicząca
Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony Anna FOTYGA,
przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Danuta
HÜBNER, kwestor PE i przewodniczący delegacji polskiej w grupie Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów Bogusław LIBERADZKI, przewodniczący delegacji polskiej w
grupie Europejskiej Partii Ludowej Jan OLBRYCHT i przewodniczący Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Czesław SIEKIERSKI. Nagrania zostały zamieszczone na stronie
facebook.com/epwarszawa, gdzie miały łączny zasięg 1478 tys. i zostały wyświetlone 36,6
tys. razy. Można je nadal obejrzeć na kanale BIPE w serwisie YouTube.

27 lipca - Nowa edycja publikacji BIPE

W lipcu ukazała się kolejna edycja publikacji BIPE:
 mapa Unii Europejskiej,
 nowa ulotka BIPE Pracujemy dla Was!,

 ulotka Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
(2014-2019).

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce portal Interia.pl,
w ramach wieloletniej umowy, kontynuował internetową kampanię informacyjną. W lipcu na
stronie portalu wyświetlany był podwójny billboard informujący o sesji plenarnej PE. Ponadto
umieszczono artykuł sponsorowany dotyczący końca opłat roamingowych wraz z odnośnikiem
na stronie głównej Interia.pl oraz Fakty.Interia.pl. Dodatkowo na stronie portalu
Fakty.Interia.pl była kontynuowana rozpoczęta w maju kampania: Co słychać w Europie?
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SIERPIEŃ

5-7 sierpnia - Bezpłatne pokazy Idy i Wroga klasowego na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa
Brzegi w Kazimierzu Dolnym

Ponad tysiąc widzów wzięło udział
w organizowanych przez BIPE pokazach
filmów-laureatów Nagrody Filmowej
Parlamentu Europejskiego LUX 2014
podczas 9. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa
Brzegi w Kazimierzu Dolnym.
5 sierpnia wyświetlono słoweński film Wróg
klasowy w reżyserii Roka Bičeka, laureata
Nagrody Publiczności LUX 2014, a 7
sierpnia odbył się pokaz polskiego filmu Ida
w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, zdobywcy głównej Nagrody LUX w 2014 roku.

13 sierpnia - Konferencja prasowa Ryszarda CZARNECKIEGO

W Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyła się konferencja: Czy
pogwałcenie porozumienia z Mińska może oznaczać zaostrzenie sankcji UE wobec Rosji?
z udziałem wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącego
Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest Ryszarda CZARNECKIEGO.
W konferencji wzięli udział dziennikarze m.in. Belsat TV, Polskiego Radia, TV Republika
i Europolityki.

Kampania w mediach społecznościowych

Od 29 sierpnia do 9 grudnia Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce prowadziło akcję informacyjną na
swoich profilach społecznościowych, aby przybliżyć
internautom pracę polskich posłów w komisjach PE. Na
przygotowanych na zlecenie biura infografikach pokazano,
którzy polscy posłowie zasiadają w poszczególnych komisjach
parlamentarnych. Grafiki można obejrzeć w galerii zdjęć na
stronie facebook.com/epwarszawa.
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Internetowa kampania informacyjna

Na stronie głównej portalu Fakty.Interia.pl była kontynuowana rozpoczęta w maju kampania:
Co słychać w Europie?

WRZESIEŃ

2 września - Uroczystość wręczenia medalu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej
Fundacji Oswoić Los na zamku w Lublinie

Uroczystość wręczenia medalu
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej
Fundacji Oswoić Los na zamku w
Lublinie zgromadziła blisko dwieście
osób: założycielom fundacji, Katarzynie
i Karolowi Łukasiewiczom towarzyszyli
podopieczni i przyjaciele Fundacji z
całej Polski. Przybyli też lokalni
politycy, samorządowcy i media.
Fundacja Oswoić Los została
nominowana do nagrody przez posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa HETMANA,
który gratulując otrzymania wyróżnienia zaznaczył, że akurat ta fundacja z pewnością
zostałaby doceniona, także gdyby jej kandydaturę zgłosił ktokolwiek inny.

Fundacja Oswoić Los była jedną z dwóch polskich kandydatów wyróżnionych przez Parlament
Europejski w tym roku. Europejską Nagrodę Obywatelską otrzymała również Fundacja
Integracji Społecznej „Prom” z Wrocławia. Jej kandydaturę zgłosiła poseł do Parlamentu
Europejskiego Lidia GERINGER DE OEDENBERG, która nominowała „Prom” jako
organizację skupiającą osoby zainteresowane niesieniem świadomej i skutecznej pomocy.
Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

22 września - 3 października - Obchody Europejskiego Dnia Języków

Obchody Europejskiego Dnia Języków w Polsce,
w których organizacji tradycyjnie uczestniczy BIPE,
rozpoczęły się 22 września w Warszawie konferencją
prasową we wspólnej siedzibie BIPE
i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.
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Uczestniczyli reprezentanci współorganizatorów, w tym Instytutu Goethego, Biura Edukacji
Miasta Stołecznego Warszawy, Cambridge English Language Assessment, Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Tego samego dnia odbyła się
uroczysta gala rozdania nagród XIV edycji European Language Label - konkursu
przeznaczonego dla szkół i instytucji, które w dziedzinie nauki języków obcych szukają
nowatorskich rozwiązań.

W dniach 23-24 września, na wydziale Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego odbyła się konferencja Ocenianie w edukacji
językowej, organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji we współpracy m.in. z BIPE. Dariusz Chmiel, szef
sekcji polskiej tłumaczy pisemnych Parlamentu Europejskiego
wygłosił wykład: Ocena tłumaczeń pisemnych w Parlamencie
Europejskim - szczególny przypadek oceny kompetencji
językowych na rynku pracy.

26 września w Krakowie odbyła się gra miejska Misja Babel. W grze wzięło udział
pięćdziesiąt drużyn liczących od 4 do 5 osób. Uczestnicy mieli za zadanie odzyskać skradzione
słowa i wyprostować językowe zawiłości po tym, jak organizacja Babel doprowadziła do
pomieszania języków. Drużyny zbierały informacje na terenie całego miasta, wypełniając po
kolei misje. Na zwycięzców czekały na mecie atrakcyjne nagrody w postaci voucherów do
restauracji. Każdy uczestnik Misji Babel został dodatkowo nagrodzony bonem do kawiarni.

Druga gra miejska Misja Babel odbyła się w sobotę
3 października w Katowicach. Tym razem 44
drużyny miały do wykonania sześć zadań
specjalnych i sześć misji, których celem było
zdemaskowanie organizacji Babel. Dodatkowym
wyzwaniem było wprowadzenie do gry gwary
śląskiej. Po zakończeniu zabawy, w sali Sejmu
Śląskiego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród:
voucherów do księgarni i gadżetów BIPE.

30 września - Seminarium dla nauczycieli - Pomysły na współpracę międzynarodową

BIPE wspólnie z Warszawskim Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
zorganizowało w swojej siedzibie seminarium dla
nauczycieli Pomysły na współpracę
międzynarodową: projekty międzynarodowe w
szkołach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60
nauczycieli z warszawskich szkół wszystkich
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szczebli nauczania. Nauczyciele otrzymali materiały na temat współpracy międzynarodowej
oraz PE i BIPE. Konferencję można było także śledzić na żywo na stronie internetowej BIPE.

Internetowa kampania informacyjna

W wrześniu na stronie portalu wyświetlany
był billboard ogólny biura odsyłający do
strony internetowej BIPE i PE.

PAŹDZIERNIK

5 października - Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z programu Erasmus+

5 października w siedzibie BIPE odbyło się spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z pięciu
krajów: Turcji, Węgier, Hiszpanii, Holandii i Polski, uczestniczących w programie Erasmus+.
W spotkaniu wzięło udział 36 osób. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja
o Parlamencie Europejskim i działalności BIPE, w tym możliwości odbycia stażu w PE.
Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i promocyjne z logiem PE. Po spotkaniu
uczestnicy udali się do Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej, gdzie zapoznali się m.in
z zagadnieniami dotyczącymi polityki młodzieżowej UE.

6 października - Wizyta studyjna urzędników Komisji Europejskiej i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych

6 października we wspólnej siedzibie BIPE i PKE odbyło się spotkanie urzędników Komisji
Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym uczestniczyły 24 osoby z różnych
krajów UE. Celem spotkania było zaprezentowanie działalności PKE i BIPE. Uczestnicy
spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji na temat działalności Biura
i Przedstawicielstwa.

15 października - Spotkanie z ambasadorami karier UE

15 października nowo wybrani „ambasadorowie karier Unii Europejskiej” na rok akademicki
2015/2016 odwiedzili wspólną siedzibę BIPE i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, aby zapoznać się z ich działalnością. Co roku spośród studentów wybierane
są osoby, których zadaniem jest promowanie możliwości zatrudnienia w instytucjach UE.
W tym roku do udziału w programie prowadzonym przez Europejski Urząd Doboru Kadr
(EPSO) zostało wybranych dziewięć osób z Polski.



11

20 października - Spotkanie z uczniami gimnazjum w Sierakowicach

44 uczniów wraz z nauczycielami z czterech
gimnazjów gminy Sierakowice na Pomorzu
odwiedziło we wtorek 20 października BIPE
w Warszawie. Po powitaniu i słowie wstępnym
dyrektora Jacka Safuty prezentację o Unii
Europejskiej i jej instytucjach poprowadził pracownik
BIPE Witold Naturski. Uczniowie z zainteresowaniem
uczestniczyli w spotkaniu zadając szereg pytań i
odpowiadając na pytania prowadzących. Rozmawiano między innymi o tym, jak ważne jest
uczestnictwo w wyborach europejskich oraz jak Unia wpływa na życie codzienne każdego z
nas.

20 października - Wizyta delegacji ukraińskich urzędników i działaczy organizacji
pozarządowych

We wtorek 20 października, BIPE odwiedziła grupa urzędników i działaczy organizacji
pozarządowych z Ukrainy, aby zapoznać się z pracami Parlamentu Europejskiego i sposobami
informowania o integracji europejskiej w Polsce. Spotkanie z dyrektorem biura Jackiem
Safutą, który przedstawił prezentację o PE i BIPE, zostało zorganizowane w ramach
szwajcarsko-ukraińskiego projektu Decentralization Support in Ukraine we współpracy
z Fundacją Fundusz Solidarności Międzynarodowej.

22 października - Debata: Gospodarka obiegowa: szanse i zagrożenia dla Polski i Europy

W debacie zorganizowanej przez EurActiv.pl,
BIPE i Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej wzięli udział: poseł do PE
Andrzej GRZYB z Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,
Beata Kłopotek z Ministerstwa Środowiska,
Zbigniew Kamieński z Ministerstwa
Gospodarki, dyrektor Gwenole Cozigou z
Komisji Europejskiej (DG ds. Rynku

Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) oraz Léonie Knox-Peebles,
przedstawicielka europejskiej federacji producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope.
Dyskusję moderowała Hanna Marliere z organizacji doradztwa środowiskowego Envi-Pro.
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Wśród uczestników dyskusji byli też przedstawiciele m.in. producentów, pracodawców,
przemysłu chemicznego, organizacji ekologicznych.

Osią dyskusji był nowy pakiet gospodarki obiegowej (circular economy package). Poseł do PE
Andrzej GRZYB zapowiedział, że Parlament pracuje nad swoim stanowiskiem dotyczącym
gospodarowania odpadami. Jedną z radykalnych inicjatyw jest zaprzestanie spalania odpadów
najpóźniej w 2020 roku. Do 2025 roku ma następować stopniowe ograniczanie wszystkich
metod składowania. Ostatecznym celem jest zero odpadów w 2050 roku.

Internetowa kampania informacyjna

W październiku realizowano dwie
kampanie: Niemcy i Francja o przyszłości
Europy oraz Jak opanować kryzys
imigracyjny. W ramach obydwu na portalu
wyświetlany był podwójny billboard.

LISTOPAD

3 listopada - Spotkanie ze studentami dziennikarstwa Collegium Civitas

3 listopada attaché prasowy BIPE Piotr Wolski spotkał się ze studentami dziennikarstwa
uczelni Collegium Civitas i przedstawił działalność Parlamentu Europejskiego oraz ułatwienia,
jakie PE oferuje dziennikarzy relacjonującym jego pracę. Odpowiedział również na liczne
pytania studentów. W dwóch spotkaniach uczestniczyło łącznie 35 studentów z pierwszego
i trzeciego roku studiów.

16-18 listopada - Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zorganizowało dwudniowe seminarium dla
wydawców i reporterów telewizyjnych programów informacyjnych. W czasie seminarium
blisko dwudziestu dziennikarzy i reporterów z czołowych polskich stacji telewizyjnych
i radiowych zapoznało się z ofertą działu audiowizualnego Parlamentu Europejskiego,
z zasadami korzystania ze studiów telewizyjnych PE, wynajmowania ekip telewizyjnych
w Parlamencie. Dowiedzieli się także, jak szukać gotowych materiałów, ilustracji video,
dokumentów źródłowych, informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego i prac
analitycznych na temat oczekiwanych efektów wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych.
W ramach seminarium odbyły się spotkania z posłami do PE: Catherine BEARDER,
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Ryszardem CZARNECKIM, Januszem LEWANDOWSKIM, Bogusławem
LIBERADZKIM oraz Joachimem ZELLEREM, podczas których przedstawiono plany
legislacyjne obecnej kadencji.

20 listopada - Seminarium dla dziennikarzy internetowych w Warszawie

Seminarium dla dziennikarzy informacyjnych portali internetowych, które odbyło się
w siedzibie BIPE, otworzył dyrektor Biura Informacyjnego PE Jacek Safuta.

Podczas pierwszej części
szkolenia attaché prasowy Piotr
Wolski, mówił, jak działa
Parlament Europejski, w jaki
sposób wpływa na życie
Europejczyków oraz jakie zadania
ma serwis prasowy PE. P. Wolski
poprowadził także warsztaty
z pisania tekstu na podstawie

informacji serwisu prasowego PE. Drugą część spotkania poprowadziła Karolina Woźniak
z wydziału komunikacji internetowej Dyrekcji Generalnej PE ds. Komunikacji (DG COMM).
Uczestnicy dowiedzieli się, jak korzystać z materiałów video i webstreamingu i w jaki sposób
skutecznie wyszukiwać i dodawać treści multimedialne: zdjęcia, infografiki, pliki audio.
Omawiano także kwestię praw autorskich. W seminarium wzięli udział redaktorzy
i dziennikarze m.in. z portalu PolastNews.pl, EurActiv.pl, Fakty.com, Onet.pl.

20-22 listopada - Dni Nagrody Filmowej LUX

W ramach odbywających się w całej Unii
Europejskiej Dni Nagrody LUX BIPE w
Polsce zorganizowało w warszawskim
Kinie Muranów pokazy filmów-finalistów
konkursu o Nagrodę Filmową Parlamentu
Europejskiego LUX 2015. Codziennie o
godzinie 19.00 można było obejrzeć jeden
z filmów finałowej trójki.

W piątek 20 listopada został wyświetlony
francusko-turecko-niemiecki obraz
Mustang, w sobotę 21 listopada dramat Mediterranea oraz na zakończenie festiwalu w
niedzielę 22 listopada grecko-bułgarski film Lekcja.
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Dni Nagrody LUX w kinie Muranów otworzył poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan
WENTA, członek Komisji Kultury i Edukacji, autor sprawozdania Film europejski w dobie
cyfrowej, podkreślając szczególną rolę kina w kształtowaniu kultury europejskiej. Następnie
Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka, Jacek Fuksiewicz - krytyk filmowy‚ doradca dyrektora
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Mariusz Włodarski - producent debatowali na temat
Europejskie kino jako uniwersalny język Unii Europejskiej: co mamy do powiedzenia?

6 listopada - Seminarium Edukacja europejska w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem
Parlamentu Europejskiego

W czwartek 26 listopada w siedzibie BIPE odbyło się seminarium Edukacja europejska
w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego.

Seminarium było częścią trzydniowej konferencji
międzynarodowej, organizowanej przez
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń we współpracy z BIPE,
w ramach drugiej edycji programu Razem
ciekawiej. Biuro Edukacji miasta stołecznego
Warszawy reprezentował Mirosław Sielatycki.
Na konferencji byli obecni nauczyciele
z dziewięciu krajów UE: Estonii, Francji,

Hiszpanii, Luksemburga, Polski, Portugali, Rumunii, Węgier i Włoch, reprezentujący różne
poziomy nauczania. Seminarium poprzedziły lekcje pokazowe, które zagraniczni goście
poprowadzili w czwartek rano, w wybranych warszawskich szkołach. Poruszono kwestie
zarówno słabych, jak i mocnych stron edukacji europejskiej w wyżej wymienionych krajach.

Relacja z seminarium jest dostępna na kanale BIPE w serwisie YouTube.

26-27 listopada - Regionalne Forum Dyskusyjne w Lublinie

Zorganizowane przez BIPE Regionalne Forum Dyskusyjne w Lublinie rozpoczęło się 26
listopada w sali Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie szkoleniem noszącym tytuł Jak
pozyskać środki na badania i innowacje z funduszy UE? Szkolenie poprowadzili eksperci
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego programu
Horyzont 2020. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami pozyskiwania środków unijnych na
badania naukowe. W szkoleniu wzięło udział 40 osób.

Tego samego dnia w lubelskim kinie Bajka BIPE zorganizowało bezpłatny, przedpremierowy
pokaz filmu Mustang w reżyserii Deniz Gamze Ergüven. Film zdobył w 2015 roku Nagrodę
Filmową LUX Parlamentu Europejskiego.
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Kulminacją Forum była debata zatytułowana
Polityka regionalna UE i Polski: efektywne
zarządzanie środkami i wyzwania na
przyszłość, która odbyła się 27 listopada w
auli Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie z udziałem posła do PE
Krzysztofa HETMANA.

W dyskusji uczestniczyli także: Agnieszka Dawydzik - dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju, Jerzy Pieńkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji
Europejskiej, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof
Żuk - prezydent Miasta Lublina i dr Ewa Rzeczkowska reprezentująca posła do PE Mirosława
PIOTROWSKIEGO. Debacie przysłuchiwało się ponad stu pięćdziesięciu gości, których
przedstawiciele również włączyli się do dyskusji ze swoimi pytaniami i uwagami. Dyskusję
moderował dziennikarz TVP Maciej Zakrocki.

Zapis video debaty jest dostępny na kanale BIPE w serwisie YouTube.

23 listopada - 11 grudnia konkurs dotyczący Nagrody im. A. Sacharowa w mediach
społecznościowych

W zorganizowanym przez BIPE
konkursie na Facebooku uczestnicy
mieli wskazać, kto z trójki
finalistów ich zdaniem i dlaczego
powinien otrzymać Nagrodę im.
A. Sacharowa. Nagrodą był czytnik
e-booków. Wyniki zostały
ogłoszone 16 grudnia.

29 listopada - Seminarium dziennikarskie w Łodzi

Attaché prasowy BIPE Piotr Wolski poprowadził kilkugodzinne szkolenie dla studentów
dziennikarstwa wszystkich lat studiów. Szkolenie miało miejsce w Społecznej Akademii Nauk
w Łodzi. Przedmiotem szkolenia była tematyka kompetencji Parlamentu Europejskiego
w funkcjonowaniu działu prasowego. W seminarium wzięło udział czterdziestu uczestników.
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Internetowa kampania informacyjna

W listopadzie przeprowadzono kampanię promującą Nagrodę Filmową Parlamentu
Europejskiego LUX 2015. Na portalu został wyświetlony podwójny billboard i zamieszczony
artykuł sponsorowany na ten temat, do którego odnośnik był widoczny zarówno na stronie
głównej portalu, jak i w serwisie Fakty.Interia.pl. Ponad półtora miliona użytkowników Interii
otrzymało drogą mailową zaproszenie na organizowane przez BIPE pokazy filmów-finalistów.

GRUDZIEŃ

1 grudnia - Debata Communicating in Crisis or Crisis in Communicating w Brukseli

Dyrektor BIPE Jacek Safuta był uczestnikiem panelu w debacie o komunikowaniu o Unii
Europejskiej w czasach kryzysu zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w
Brukseli we współpracy z Instytutem Egmont.

2 i 10 grudnia - spotkania wprowadzające w nowy program PE dla szkół

Spotkania informacyjne z dyrektorami
i nauczycielami zainteresowanych szkół
średnich z Wrocławia i Mazowsza
zainaugurowały polską fazę pilotażową
programu Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego (EPAS) realizowanego przez
BIPE w Polsce i BIPE we Wrocławiu.
Program jest wdrażany w 6 państwach Unii
Europejskiej i w pierwszej fazie objął 12
zainteresowanych szkół na Mazowszu i 6 na
Dolnym Śląsku. Program powstał z myślą
o szkołach ponadgimnazjalnych, w szczególności technikach i szkołach zawodowych. Jego
celem jest pobudzanie świadomości młodzieży o integracji i demokracji europejskiej, w tym
zwłaszcza o roli Parlamentu Europejskiego.

Podczas spotkań 2 grudnia we Wrocławiu i 10 grudnia w Warszawie pracownik BIPE Halina
Wysokińska poinformowała uczestników o działalności BIPE i przedstawiła cele programu
EPAS oraz zadania szkół biorących w nim udział. Nauczyciele zaprezentowali swoje szkoły i
planowane działania w ramach programu EPAS. Na kanale BIPE w serwisie YouTube dostępne
są relacje ze spotkania w Warszawie i we Wrocławiu.
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3 grudnia - Konferencja UE, USA a Transatlantyckie Partnerstwo - Nowe Otwarcie

Dyrektor BIPE Jacek Safuta moderował 3 grudnia panel dyskusyjny konferencji UE, USA
a Transatlantyckie Partnerstwo - Nowe Otwarcie na temat umowy o wolnym handlu i
inwestycjach (TTIP) negocjowanej między UE i USA. Konferencję zorganizowały Ambasada
Brytyjska, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i Forum Ruchu Europejskiego.
Prowadząc panel o możliwych skutkach TTIP dla małych i średnich firm J.Safuta przedstawił
również wstępne stanowisko i rolę Parlamentu Europejskiego w sprawie TTIP.

4 grudnia - Debata Kobiety wobec wyzwań rynku pracy

Podczas dyskusji panelowej Kobiety wobec
wyzwań rynku pracy zorganizowanej przez
BIPE i Fundację Przedsiębiorczych Kobiet
poruszone zostały zagadnienia takie jak:
przejawy i przyczyny dyskryminacji kobiet na
rynku pracy, przepisy prawne wspierające
aktywność zawodową kobiet i wpływ
cyfryzacji na pozycję kobiet na rynku pracy.

W debacie wzięła udział posłanka do Parlamentu
Europejskiego, członkini Komisji ds. Praw Kobiet
i Równouprawnienia oraz ds. Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych Agnieszka KOZŁOWSKA-
RAJEWICZ oraz eksperci: Włodzimierz Marciński,
Maja Meissner, Karolina Kędziora i Ewa Rumińska-
Zimny. Dyskusję moderowała dziennikarka
Programu I Polskiego Radia, Justyna Dżbik-Kluge.

W wydarzeniu wzięło udział ponad osiemdziesięciu uczestników, a relację z niego oraz
wywiady z prelegentami i organizatorami zostały przedstawione w czterech audycjach:
w Programie I oraz IV Polskiego Radia.
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5 - 6 grudnia - Dni Nagrody im. A. Sacharowa

W związku z przyznaniem przez Parlament
Europejski Nagrody im. A. Sacharowa 2015
saudyjskiemu blogerowi Raifowi Badawiemu, w
sobotę 5 grudnia w kinie Muranów w Warszawie
odbyła się debata Wolność w świecie arabskim – bunt
elit, bunt mas. Współorganizatorem imprezy byli
festiwal filmów o prawach człowieka Watch Docs
oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W debacie wzięli udział posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia PITERA oraz eksperci
Anna Neistat z Human Rights Watch i Amnesty International, Patrycja Sasnal z Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Robert Worth, korespondent The New York Times na
Bliskim Wschodzie. Moderatorem rozmowy była Anna Husarska, była doradczyni ds. polityki
w International Rescue Committee.

Członkowie panelu omawiali dziedzictwo Arabskiej
Wiosny skierowanej przeciwko dyktaturom, w której
wzięły udział i liberalne elity i masy, a która
doprowadziła między innymi do zwiększenia
politycznych wpływów fundamentalizmu, ku
rozczarowaniu wielu jej liderów. Przypomniano liczne
przypadki łamania praw człowieka przez Arabię
Saudyjską. Debata poprzedzona była projekcją filmu
dokumentalnego Saudyjska wiosna (Saudi Arabia- Secret Uprising) w reżyserii Safa Al
Ahmad).

W ramach kampanii promującej prawa człowieka,
BIPE postanowiło również przypomnieć sylwetkę
zeszłorocznego laureata Nagrody Sacharowa,
kongijskiego lekarza Denisa Mukwege; 5 i 6 grudnia
odbyły się dwie projekcje filmu dokumentalnego
Mężczyzna, który naprawia kobiety. Gniew
Hipokratesa, po których widzowie mieli możliwość

spotkać się z reżyserem filmu Thierrym Michelem.
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9 grudnia - Seminarium Europejskie projekty współpracy międzynarodowej w praktyce
szkolnej

W siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego odbyło się seminarium
dotyczące współpracy na rzecz innowacji,
dobrych praktyk oraz zrównoważonego
rozwoju. Było to kolejne wspólne wydarzenie
organizowane przez BIPE we współpracy z
Warszawskim Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Seminarium było częścią projektu Reduce,
Reuse, Recycle. Wzięli w nim udział zagraniczni nauczyciele z Francji, Rumunii, Turcji oraz
Włoch, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Erasmus+ oraz warszawscy
nauczyciele. Oprócz prezentacji na temat działalności BIPE w Warszawie, uczestnicy
wysłuchali również wystąpień przygotowanych przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiego oraz Punkt Informacyjny Unii Europejskiej. Nauczyciele zdobyli wiedzę na
temat oferty edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli przygotowanej przez poszczególne
instytucje, m.in. o tym, jak zorganizować lekcje europejskie.

10 grudnia - Konferencja prasowa Danuty HÜBNER

W czwartek 10 grudnia w siedzibie BIPE
odbyła się konferencja prasowa poświęcona
negocjacjom z Wielką Brytanią w sprawie
reformy UE, reforma prawa wyborczego Unii
Europejskiej, walka z nieuczciwymi praktykami
podatkowymi szefowej Komisji Spraw
Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego
Danuty HÜBNER. Na konferencji pojawili się
m.in. dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej,
Polsat News, Dziennika Gazety Prawnej,
Czwórki Polskiego Radia, Programu I Polskiego Radia. Konferencję można było oglądać na
żywo za pośrednictwem strony internetowej BIPE.

11 grudnia - Pokaz filmu Mustang - laureata Nagrody LUX 2015 w Katowicach

W piątek 11 grudnia odbył się bezpłatny pokaz filmu
Mustang - laureata nagrody filmowej Parlamentu
Europejskiego LUX 2015. Przed pokazem blisko stu
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widzów obecnych w sali studyjnego Kina Światowid w Katowicach obejrzało przesłanie posła
do PE Bogdana WENTY, członka Komisji Kultury i Edukacji PE, który przybliżył widzom
ideę nagrody LUX.

16 grudnia - Wykład o prawach człowieka

W budynku Politechniki Warszawskiej przedstawiciel BIPE Witold
Naturski wystąpił w roli prelegenta podczas wykładu na temat praw
człowieka. Pierwszą część spotkania poprowadził pracownik
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W. Naturski
poruszył kwestię dotyczącą działalności Parlamentu Europejskiego
na rzecz praw człowieka. Sama prezentacja tematów trwała blisko
dwie godziny. Następnie uczestnicy wzięli udział w dyskusji. W wykładzie, zorganizowanym
w ramach poszerzania wiedzy studentów seminarium prawniczego, uczestniczyło ponad
trzydziestu międzynarodowych studentów.

21 grudnia 2015 - 10 stycznia 2016 - Konkurs w mediach społecznościowych

BIPE zorganizowało konkurs internetowy pod
nazwą Europejskie Potrawy Świąteczne. Aby
wziąć udział w konkursie uczestnicy musieli
napisać, jaką potrawę świąteczną lub
noworoczną i z którego z kraju Unii
Europejskiej (oprócz Polski), chcieliby
spróbować oraz podać na nią przepis.
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DZIAŁANIA BIPE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM

Korespondencja z obywatelami

BIPE często służy obywatelom jako pierwsze miejsce do którego kierują pytania na temat
pracy i zadań PE. W 2015 roku BIPE udzieliło ponad 440 pisemnych i ponad 1600
telefonicznych odpowiedzi na zapytania obywateli.

Monitorowanie mediów

BIPE nadzoruje przygotowywany przez firmę zewnętrzną codzienny przegląd prasy polskiej
przeznaczony dla posłów i zainteresowanych pracowników PE. Przegląd skupia się
na informacjach pojawiających się w polskiej prasie, a dotyczących działalności Parlamentu,
przewodniczącego, posłów czy komisji PE. Ponadto BIPE informuje PE o bieżących
wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.

Granty

Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez Dyrekcję
Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) projektom służącym informowaniu
społeczeństwa o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty
merytorycznie, sprawdzają czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość
wypowiedzenia się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu.

W 2015 granty otrzymały dwa projekty z Polski: audycja Debata po europejsku, nadawana
w TVP oraz Jestem Europejczykiem - rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu
realizowany przez miasto Wrocław.

Debata po europejsku jest programem telewizyjnym z udziałem posłów do PE, emitowanym
od kilku lat na antenie TVP. Jest okazją dla posłów, aby zaprezentować swoją pracę
w Parlamencie Europejskim. Do edycji, która otrzymała dofinansowanie, włączono felietony
pokazujące, jak decyzje podejmowane przez PE wpływają na codzienne życie obywateli.
Archiwum programów jest dostępne na stronie nadawcy: http://www.tvpparlament.pl/.

Projekt przygotowany przez miasto Wrocław jest dwuetapowym konkursem na najlepszy
krótkometrażowy film pokazujący jak Parlament Europejski oddziałuje na codzienne życie
obywateli, głównie młodych. Twórcy najlepszych dokumentów wezmą udział w wizycie
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studyjnej w Brukseli, gdzie m.in. odwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego. Konkurs jest
adresowany do dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych.

Audycje radiowe

8 stycznia rozpoczął się kolejny cykl programów na temat Parlamentu Europejskiego
w Polskim Radiu, realizowanych w ramach przetargu z 2012 roku. W Programie Pierwszym
Polskiego Radia emitowane były Aktualności Parlamentu Europejskiego, natomiast Czwórka
nadawała cotygodniowy program Czwórka w Parlamencie Europejskim. W ciągu całego roku
w obu stacjach nadano 52 audycje. Celem programów przygotowywanych wspólnie z BIPE
jest informowanie o działaniach, debatach i decyzjach podejmowanych przez Parlament
Europejski, a także przybliżanie działalności polskich posłów do PE. Archiwum programów
dostępne jest na stronie internetowej http://www.polskieradio.pl/152.

Zespół Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

Jacek Safuta (dyrektor biura)
Joanna Męczyńska
Ewa Michnowska
Witold Naturski
Magdalena Rząd

Piotr Wolski
Halina Wysokińska

Zapraszamy do współpracy!
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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

+48 22 595 24 70 epwarszawa@ep.europa.eu www.europarl.pl

www.facebook.com/epwarszawa www.twitter.com/PE_Polska

Współdziałamy też z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

ul. Widok 10
50-052 Wrocław

+ 48 71 337 6363 epwroclaw@ep.europa.eu www.europarl.pl/wroclaw

www.facebook.com/PEWroclaw www.twitter.com/PE_Wroclaw


