
Czym się zajmujemy? 

What do we do?

Biuro Informacyjne w Polsce
Information Office in Poland
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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

Kampanie informacyjne dotyczące kluczowych prac legislacyjnych PE 
oraz Dnia Europy, Nagrody im. Sacharowa,  
Nagrody LUX, Międzynarodowego Dnia Kobiet 

Zarządzanie stroną internetową,  
profilami na portalach Facebook i Twitter

Budowanie trwałych relacji z organizacjami 
pozarządowymi

Produkcja i dystrybucja publikacji, filmów 
i innych materiałów o PE

Współpraca z mediami 

Działania komunikacyjne na poziomie lokalnym

Działania informacyjne adresowane  
specjalnie do młodzieży

Współpraca z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce i polskimi władzami: 
Sejmem, Senatem, rządem i samorządami

Biuro blisko współpracuje z polskimi posłami do PE i zaprasza ich do udziału w jego działaniach komunikacyjnych

InformowanIE oBywatElI 
bezpośrednio i poprzez  
media o decyzjach  
Parlamentu Europejskiego 

PromowanIE ParlamEntu 
i jego działalności

Główne cele
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European Parliament Information Office in Poland

Management of the website and profiles 
on Facebook and Twitter

Cooperation with media

Information campaigns concerning key legislative activities 
of the EP and the Europe Day, the Sakharov Prize,  

the LUX Prize, the International Women’s Day

Building lasting networks with NGOs

Production and distribution of publications, 
movies and other information  

materials about the EP

Communication activities at the local level

Cooperation with the European Commission 
Representation in Poland and Polish authorities: 

the Polish parliament, government and local authorities

Dedicated communication with youth

the office cooperates closely with Polish mEPs and invites them to participate in its communication activities

InformIng cItIzEns 
directly and via media  
about the decisions  
of the European Parliament 

PromotIng  
thE ParlIamEnt 
and its activities

Main objectives
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...organizuje kampanie informacyjne 

Do głównych zadań Biura Informacyjnego Parlamentu 
Europejskiego (BIPE) w Polsce należy realizacja kampanii 
informacyjnych:
• przed wyborami europejskimi,
• poświęconych pracom legislacyjnym Parlamentu,
• poświęconych wartościom, których broni Parlament 

(prawa człowieka, prawa kobiet, wielokulturowość).
Wartości te promowane są przy okazji takich wydarzeń jak 
Dzień Europy, Międzynarodowy Dzień Kobiet, przyznanie 
Nagrody im. Sacharowa czy Nagrody Filmowej LUX.

Przykłady działań BIPE:
• debaty z udziałem posłów,
• projekcje filmów, które otrzymały Nagrodę LUX,
• wystawy,
• współpraca z mediami,
• dystrybucja publikacji.

Seminarium dla organizacji pozarządowych „Dlaczego warto 
głosować i jak zachęcić innych?” z udziałem posłów do PE 

Rafała Trzaskowskiego i Wojciecha Olejniczaka

Seminar for non-governmental organisations „Why is it worth 
voting and how to encourage others?” with the participation 

of Rafał Trzaskowski MEP and Wojciech Olejniczak MEP
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...organises information campaigns

To the main objectives of the EP Information Office (EPIO) 
in Poland belongs the implementation on the national level 
of information campaigns:
• preceding the European elections,
• concerning the legislative work of the EP,
• concerning the values protected by the Parliament 

(human rights, women’s rights, multiculturalism).
These values are promoted during events organised to 
celebrate the Europe Day, the International Women’s Day, 
the Sakharov Prize and the LUX Prize. 

Examples of EPIO’s activities:
• debates with the participation of MEPs,
• screening of the LUX Prize winning films, 
• exhibitions,
• cooperation with media,
• distribution of publications.

Debata: „Kobiety wobec kryzysu” z udziałem 
posłanek do PE Leny Kolarskiej-Bobińskiej 
i Róży Thun

Debate: „Women’s response to crisis” 
with the participation of Lena Kolarska-Bobińska MEP 
and Róża Thun MEP
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Parada Schumana w Warszawie,  
stoisko z publikacjami o PE w „Miasteczku Europejskim” 
oraz ówczesny przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering

The Schuman Parade in Warsaw, stand with the EP 
publications in the “European Village”  

and then-President of the EP Hans-Gert Pöttering 

...organizuje kampanie informacyjne 
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Projekcja filmów laureatów nagrody filmowej PE - LUX  
z udziałem posła Piotra Borysa

Screening of the LUX Film Prize laureates  
with the participation of Piotr Borys MEP

Wystawa i debata poświęcona laureatom Nagrody im. Sacharowa 
z udziałem posłów Pawła Zalewskiego i Andrzeja Grzyba

Exhibition and debate devoted to the laureates  
of the Sakharov Prize with the participation of Paweł Zalewski MEP 
i Andrzej Grzyb MEP

...organises information campaigns
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...współpracuje z mediami
Biuro blisko współpracuje z mediami poprzez utrzymywanie 
relacji z dziennikarzami zainteresowanymi pracą konkretnych 
komisji PE, sesjami plenarnymi lub poszczególnymi 
decyzjami PE. 
BIPE:
• przygotowuje informacje prasowe i zapowiedzi 

wydarzeń, organizuje spotkania z przewodniczącym PE, 
wiceprzewodniczącymi i kwestorami, szefami i wiceszefami 
komisji parlamentarnych lub sprawozdawcami, 

• przygotowuje seminaria dla dziennikarzy regionalnych 
i lokalnych, jak również mediów internetowych w różnych 
regionach Polski i w Brukseli, 

• zaprasza na posiedzenia komisji i sesje plenarne 
w Strasburgu oraz Brukseli.

Konferencje prasowe 
z udziałem posłów do PE. 
Na zdjęciach: Adam Bielan, 
Bogusław Liberadzki, 
Danuta Hübner, 
Jacek Protasiewicz, 
Tadeusz Cymański

Press conferences with  
the participation of MEPs:  
Adam Bielan, Bogusław 
Liberadzki, Danuta Hübner, 
Jacek Protasiewicz, 
Tadeusz Cymański

BIPE wpółpracuje również z krajowymi i lokalnymi mediami 
audiowizualnymi w przygotowaniu programów radiowych 
i telewizyjnych poświęconych działalności Parlamentu 
Europejskiego. Informują one o bieżących wydarzeniach 
w PE, w tym o pracach legislacyjnych i debatach na sesji 
plenarnej oraz oferują posłom dodatkową platformę 
do komunikacji ze swoimi wyborcami.
Przykłady programów z ostatnich lat:
• „Europarlament” w Programie I Polskiego Radia,
• cykl sześciu programów w TVP Info.
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...cooperates with media
The Office collaborates closely with media by maintaining 
relationships with journalists interested in the work of the 
specific EP committees, plenary sessions or individual 
 decisions of the Parliament.
The EPIO:
• prepares press releases and announcements of events, 

organises meetings with the EP President, Vice-Presidents 
and Quaestors, chairmen and vice-charimen of committees 
or rapporteurs,

• prepares seminars for local and regional journalists 
as well as for online media in different regions of Poland 
and in Brussels,

• invites to the EP committee meetings and plenary 
sessions in Strasbourg and Brussels.

Konferencje prasowe 
z udziałem posłów do PE. 

Na zdjęciach: Bogusław Sonik, 
Konrad Szymański, 

Jacek Saryusz-Wolski, 
Paweł Kowal, Róża Thun

Press conferences with the 
participation of MEPs:

Bogusław Sonik,  
Konrad Szymański, 

Jacek Saryusz-Wolski, 
Paweł Kowal, Róża Thun

The EPIO also cooperates with national and local media 
to prepare radio and TV programmes about the European 
Parliament. They not only inform about current events 
in the EP, including the legislative work and debates 
in the plenary session, but also provide an additional 
platform for MEPs to communicate with their constituents.
Examples of programmes from previous years:
• “Europarlament” in Programme I of the Polish Radio, 
• A series of six TV  programmes in TVP Info. 
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...informuje o PE na poziomie lokalnym

BIPE poświęca szczególną uwagę działaniom komunikacyjnym 
na poziomie lokalnym. Organizuje Regionalne Fora Dyskusyjne, 
podczas których dyskutowane są prace legislacyjne PE 
mające szczególne znaczenie dla danego regionu. Forom 
towarzyszą różne działania komunikacyjne, a biorą w nich 
udział posłowie do PE, obywatele oraz przedstawiciele 
lokalnych stowarzyszeń, organizacji, mediów i świata kultury.

Regionalne Fora Dyskusyjne 
z udziałem posłów do PE. 

Na zdjęciach:  
Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, 

 Marek Migalski, Adam Gierek, 
Tadeusz Zwiefka, Janusz Zemke, 

Janusz Wojciechowski



11

European Parliam
ent Inform

ation Office in Poland

...informs about the EP at the local level

The EPIO pays particular attention to communication at 
the local level. It organises Regional Discussion Fora where 
participants discuss the EP legislative activity of particular 
importance to the given region. The Fora are accompanied 
by a range of communication activities and involve MEPs, 
citizens and representatives of local associations, media 
and culture.

Regional Discussion Fora  
with the participation of MEPs: 
Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, 
Marek Migalski, Adam Gierek, 
Tadeusz Zwiefka, Janusz Zemke, 
Janusz Wojciechowski
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...informuje młodzież

BIPE dba również o bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi 
w celu przekazania im informacji o PE oraz zachęcenia 
do wzięcia udziału w wyborach europejskich.
Biuro bierze udział w imprezach adresowanych do młodych 
osób takich jak uniwersyteckie targi pracy, targi edukacyjne 
dla maturzystów czy Europejskie Dni Języków Obcych 
w Krakowie i Warszawie. Dzięki temu może skutecznie 
przekazać wiedzę o PE tym obywatelom, którzy pierwszy 
raz będą brali udział w wyborach.

BIPE organizuje również konkursy w ramach programu 
Euroscola, w których nagrodą jest dofinansowanie wyjazdów 
młodzieży do siedziby Parlamentu w Strasburgu.

Stoiska Biura Informacyjnego PE w czasie  
Dnia Kariery AIESEC, Europejskiego Dnia Języków Obcych 

w Krakowie i Salonu Edukacyjnego Perspektywy
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...informs youth

The EPIO ensures also direct contact with young people to 
provide them with information about the EP and to encourage 
participation in the European elections. The Office participates 
in events for young people such as university job fairs, 
educational fairs for high-school graduates and the European 
Day of Languages   in Kraków and Warsaw. As a result, 
the Office effectively conveys information about the EP to 
citizens who will be taking part in elections for the first time.

EPIO also organises competitions in the framework 
of the Euroscola programme, with co-funded trips to Strasbourg 
as the prize.

Stands of the EP Information Office during AIESEC 
Career Day, European Day of Languages in Kraków 
and Perspektywy Education Fairs
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...organizuje kampanie mediowe

BIPE organizuje kampanie mediowe służące wspieraniu 
działań komunikacyjnych PE w Polsce. Do najczęściej 
wykorzystywanych narzędzi należą:
• mailingi,
• kampanie na stronach internetowych,
• specjalne wkładki do gazet,
• reklama zewnętrzna (np. infoscreeny w metrze 

oraz billboardy przypominające o nadchodzących 
wyborach europejskich),

• ogłoszenia prasowe,
• portale społecznościowe (np. nk.pl).

Przykład kampanii w warszawskim metrze

An example of a campaign in the Warsaw underground
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...organises media campaigns

The EPIO prepares media campaigns to support the EP 
communication activities in Poland. The most commonly 
used tools include:
• mailings,
• advertising campaigns on websites,
• special inserts in press,
• outdoor advertising (e.g. infoscreens in Warsaw 

underground and billboards reminding about the  
upcoming European elections),

• press advertising,
• campaigns on social networking sites (e.g. nk.pl).

Przykład mailingu

An example of a mailing



Bi
ur

o 
In

fo
rm

ac
yj

ne
 P

ar
la

m
en

tu
 E

ur
op

ej
sk

ie
go

 w
 P

ol
sc

e

16

...prowadzi stronę internetową  
oraz profile na Facebooku i Twitterze

BIPE w Polsce prowadzi intensywne działania informacyjne 
za pomocą swojej strony internetowej (ok. 25 000 
odwiedzających w roku) oraz profili na Facebooku (3 000 
osób, które polubiły naszą stronę) i Twitterze.
Strona internetowa oraz profile Biura na głównych serwisach 
społecznościowych informują regularnie o najważniejszych 
pracach PE oraz zapraszają na wydarzenia organizowane 
przez BIPE.
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...manages the website  
as well as Facebook and Twitter profiles

EPIO in Poland conducts intensive information activities 
using its website (about 25 000 visitors a year) and profiles 
on Facebook (3 000 fans) and Twitter. The website 
and profiles on social networks regularly inform about 
the most important activities of the Parliament and invite 
citizens to events organized by the EPIO.
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...dystrybuuje rocznie  
ponad 100 000 sztuk publikacji na temat PE

Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez 
Biuro należą publikacje dotyczące działalności Parlamentu 
Europejskiego, w tym również filmy edukacyjne, gra 
komputerowa i aplikacje wirtualne. Co roku Biuro dystrybuuje 
ponad 100 000 sztuk publikacji, głównie podczas wydarzeń 
organizowanych przez BIPE, ale również za pomocą sieci 
Europe Direct, Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej 
i w Punkcie Informacyjnym UE w Warszawie. Publikacje 
dostępne są w wersji elektronicznej na stronie BIPE (zakładka 
Posłowie i Parlament - Informacje o PE - Publikacje). 
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...distributes over 100 000 publications  
about the EP every year

Among the most important tools used by the Office are 
information materials about the European Parliament’s 
activities, including publications, educational films, 
a computer game and virtual applications. Each year 
the Office distributes more than 100 000 publications, 
in particular during events organized by the EPIO, but also 
through the Europe Direct network, Regional European 
Information Centres and the EU Information Point in Warsaw. 
All publications are available for download in electronic 
version on the EPIO website (bookmark Posłowie i Parlament 
- Informacje o PE - Publikacje).



KrÓtKI PrzEglĄD DzIaŁalnoŚcI BIPE w lIczBach
Co roku BIPE w Polsce:
• zapewnia dystrybucję ponad 100 000 ulotek i broszur informacyjnych o PE;
• udziela prawie 750 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 1 200 informacji 

telefonicznych;
• organizuje ok. 15 konferencji prasowych z udziałem posłów do PE;
• wydaje ponad 250 komunikatów prasowych i wysyła ponad 3 500 informacji  

SMS-owych do dziennikarzy;
• zaprasza ponad 50 dziennikarzy na seminaria, posiedzenia komisji i sesje 

Parlamentu w Strasburgu i Brukseli;
• zarządza stroną internetową www.europarl.pl, którą w 2012 roku odwiedziło 

24 665 osób oraz profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory 
ponad 3 000 osób; 

• zapewnia wyjazdy ponad 350 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;
• opracowuje ok. 240 przeglądów prasy.

thE EPIo actIVItIEs In numBErs
Every year the EPIO in Poland:
• distributes over 100 000 leaflets and brochures about the EP;
• provides answers to almost 750 letters and 1 200 telephone calls from citizens;
• organises ca. 15 press conferences with the participation of MEPs;
• issues over 250 press releases and sends out over 3 500 text messages with 

information to journalists;
• invites over 50 journalists to seminars and plenary sessions of the EP 

in Strasburg and Brussels;
• manages the website www.europarl.pl, which in 2012 was visited by 24 665 

people and a profile on Facebook, which had more that 3 000 fans; 
• coordinates trips of more than 350 students to Strasbourg as part 

of the Euroscola programme;
• prepares ca. 240 press reviews.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
European Parliament Information office in Poland
ul. Jasna 14/16a; 00-041 Warszawa
tel.: +48 22 595 24 70, faks: +48 22 595 24 80
e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu 
Internet: www.europarl.pl 
Facebook: www.facebook.com/epwarszawa, Twitter: @PE_Polska

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we wrocławiu
European Parliament Information office in wrocław
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel.: +48 71 337 63 63, faks: +48 71 347 23 40
e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.pl/wroclaw
Facebook: www.facebook.com/pewroclaw, Twitter: @PE_Wroclaw

Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy! 
EPIO in Poland – we are here to help!


