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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego (BIPE) realizuje w Polsce strategię 
informacyjną i komunikacyjną Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego 
ds. Komunikacji. 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. 

 

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO W POLSCE 

 

 
 
Główne zadania BIPE w 2011 roku: 
 

 Zwiększenie widoczności Parlamentu Europejskiego za pomocą m.in. komunikacji 
opartej na dialogu i działaniach lokalnych, w celu pogłębienia wiedzy o PE wśród 
obywateli oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i umożliwienia im głębszego 
zaangażowania w sprawy UE. 

 
 Zwiększenie zasięgu komunikacji dotyczącej PE poprzez zdefiniowanie grup 

docelowych oraz wykorzystanie oddziaływania mediów i liderów opinii publicznej. 
Głównym średniookresowym celem działań będzie dotarcie z informacją o PE do 
wszystkich istotnych kategorii społecznych w Polsce, a w szczególności do młodzieży. 
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą odgrywać szczególnie ważną rolę jako 
kanały komunikacji pozwalające dotrzeć informacjom o PE do odpowiednich grup; 

 
 Budowanie trwałych relacji z obywatelami, mediami i organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez systematyczne włączanie ich w działania 
BIPE. Utrzymaniu istniejących relacji służyć będą m.in. regularne publikacje biuletynu 
BIPE i dalsze rozbudowanie baz danych kontaktów. 

 
 Zapewnienie najszerszego możliwego wsparcia logistycznego Przewodniczącemu 

PE, pozostałym posłom i delegacjom PE zamierzającym odwiedzić Polskę przed i w 
trakcie prezydencji. 

 
 Utrwalenie i dalszy rozwój działań na poziomie lokalnym. Szczególna uwaga 

zostanie poświęcona Regionalnym Forom dyskusyjnym z udziałem zainteresowanych 
grup interesu. Tematem dyskusji będą prace legislacyjne PE mające szczególne 
znaczenie dla danego regionu. Fora będą wspierane szeregiem działań 
komunikacyjnych oraz będą angażować możliwie duża liczbę posłów do PE, w celu 
zwiększenia znaczenia tych debat publicznych; 

 
 Dalszy rozwój współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce i rządem RP w celu 

zapewnienia dobrej widoczności PE w ramach programu Partnerstwa w Zarządzaniu. 
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH 

 
Co roku BIPE w Polsce: 
 

 zapewnia dystrybucję ponad 100 000 ulotek i broszur informacyjnych o PE; 
 udziela ponad 600 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 1000 informacji 

telefonicznych; 
 organizuje debaty z udziałem posłów do PE, w tym Fora Obywateli oraz debaty 

towarzyszące Dniu Europy, Dniu Kobiet, wręczeniu Nagrody im. Sacharowa 
i Nagrody Filmowej PE LUX; 

 organizuje konferencje prasowe z udziałem posłów do PE; 
 wydaje ponad 200 komunikatów prasowych; 
 zaprasza ponad 80 dziennikarzy na seminaria i sesje Parlamentu w Strasburgu 

i Brukseli; 
 zarządza stroną internetową www.europarl.pl, którą w 2010 r. odwiedziło 

ponad 73 000 osób oraz profilem na portalu Facebook, który "polubiło" 
ponad 1000 osób; 

 przygotowuje nowe publikacje poszerzające dostęp obywateli do informacji o 
PE;  

 przeprowadza krajowe etapy konkursów o Nagrodę im. Karola Wielkiego 
Wielkiego dla Młodzieży i o Nagrodę Dziennikarską PE; 

 zapewnia wyjazdy ponad 300 uczniów do Strasburga w ramach programu 
Euroscola; 

 przygotowuje innowacyjne kampanie informacyjne w mediach;  
 opracowuje ponad 250 przeglądów prasy. 

BIPE będzie w szczególności podkreślać bieżącą działalność posłów do PE oraz rolę 
dobrej współpracy między prezydencja a PE dzięki m.in.: opublikowaniu broszury 
informacyjnej na ten temat.  

 
 Realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE i 

dotyczących Nagrody im. Sacharowa, Nagrody LUX, Dnia Kobiet oraz kluczowych 
prac legislacyjnych PE. 

 
 Kontynuowanie bliskiej współpracy z mediami poprzez docieranie do dziennikarzy 

zainteresowanych pracą konkretnych komisji Parlamentu Europejskiego, sesjami 
plenarnymi lub poszczególnymi decyzjami PE (informacje prasowe i zapowiedzi 
wydarzeń; spotkania z Przewodniczącym PE, przewodniczącymi, 
wiceprzewodniczącymi komisji lub sprawozdawcami; seminaria dla dziennikarzy 
regionalnych i lokalnych, jak również mediów internetowych w różnych regionach 
Polski i w Brukseli; zaproszenia na posiedzenia komisji i sesje plenarne w Strasburgu 
oraz Brukseli). 

 
 Koordynacja i wsparcie przygotowań do otwarcia nowego biura PE we Wrocławiu. 
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DZIAŁANIA BIPE 
W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC 2011 

Styczeń 
 
Inauguracja cyklu audycji w Programie I Polskiego Radia "Bliżej Europarlamentu"  
 
7 stycznia nastąpiła inauguracja cyklu copiątkowych audycji o PE emitowanych w ramach 
porannych "Sygnałów dnia" w Programie I Polskiego Radia. Program powstaje na zamówienie 
BIPE i potrwa do końca października 2011. Jego celem jest zwrócenie uwagi obywateli na 
działania Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w okresie poprzedzającym i w ciągu 
pierwszych miesięcy polskiej prezydencji w Radzie UE. 
 
 
Europejska Polityka Sąsiedztwa - konferencja prasowa posła Marka Siwca 
 
Przed opublikowaniem raportu PE dotyczącego 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na wschodzie, 7 stycznia 
2011, BIPE zorganizowało konferencję prasową posła 
Marka SIWCA, który jest posłem sprawozdawcą w tej 
sprawie. 
 
Poseł Siwiec przedstawił główne zagadnienia związane 
z Europejską Polityką Sąsiedztwa, a w szczególności 
z Partnerstwem Wschodnim. Dziennikarze obecni na 
konferencji byli szczególnie zainteresowani opiniami posła na temat planów polskiej 
prezydencji wobec EPS. 
 
W konferencji wzięli udział dziennikarze z Polskiej Agencji Prasowej, dziennika Polska The 
Times, magazynu Europolityka oraz telewizji Polsat News. Konferencję nadawano na żywo na 
stronie BIPE (web-streaming).  
 
 
Wizyta przewodniczącego Komisji Budżetowej Alaina Lamassoure'a w Warszawie 
 
W ciągu dwudniowej wizyty w Warszawie (24-25 stycznia) przewodniczący Komisji 
ds. Budżetu PE poseł Alain LAMASSOURE wziął udział w kliku debatach, spotkaniach 
i konferencjach poświęconych sprawom budżetowym UE.  
 
W czasie pobytu w Warszawie, poseł Lamassoure spotkał się z polskimi politykami, m.in. 
z Ministrem Finansów Jackiem Rostowskim, z którym rozmawiał o zbliżającej się polskiej 
prezydencji w Radzie UE. 24 stycznia przewodniczący Lamassoure, razem z przewodniczącą 
Komisji Rozwoju Regionalnego PE posłanką Danutą HÜBNER, uczestniczył w debacie 
"Budżet UE w czasie kryzysu".  
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W ostatnim dniu swojej wizyty przewodniczący 
Lamassoure wziął udział w konferencji prasowej 
w siedzibie BIPE, w czasie której wyjaśnił główne 
zagadnienia związane z budżetem UE. Na konferencji 
obecni byli przedstawiciele mediów: Gazety 
Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej, Polskiej 
Agencji Prasowej, Polskiego Radia oraz TVP. 
Konferencję wyemitowano na żywo na stronie BIPE, 
a następnie opublikowano na niej wszystkie materiały 
zdjęciowe, audio i video. 

 
 
Prawa Konsumenta - kampania informacyjna 
 
W styczniu BIPE przygotowało kampanię informacyjną 
na portalu internetowym Interia.pl, która miała na celu 
zwrócenie uwagi 3 mln internautów korzystających 
z tego serwisu na prace PE nad dyrektywą o prawach 
konsumenckich. W kampanii wykorzystano: 
interaktywny baner, specjalny artykuł o dyrektywie i roli 
PE w procesie legislacyjnym umieszczony na portalu 
oraz dwa klipy video wyprodukowane przez EuroparlTV.  
  

Luty 
 
Przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE 
 
BIPE w Polsce przygotowuje się intensywnie do drugiej połowy roku, kiedy to Polska obejmie 
przewodnictwo w Radzie UE. W celu zainteresowania dziennikarzy rolą PE w czasie 
prezydencji, przedstawiciele BIPE - dyrektor Jacek Safuta i attaché prasowy Piotr Wolski - 
spotkali się z szefami programów informacyjnych TVP. W czasie spotkania omówiono rolę PE 
w czasie prezydencji oraz poinformowano dziennikarzy o wparciu technicznym udzielanym 
mediom przez centra prasowe Parlamentu w Brukseli i Strasburgu. Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele TVP wyrazili zainteresowanie bliską współpracą z BIPE i PE w trakcie 
trwania prezydencji.  
 
 
Posłanka Sidonia Jędrzejewska o perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 
 
4 lutego odbyła się debata „Unia Europejska 2014-20 - czy czeka nas zmiana priorytetów?" 
z udziałem posłanki Sidonii JĘDRZEJEWSKIEJ, sprawozdawczyni w sprawie budżetu UE 
na 2011. Posłanka Jędrzejewska zwróciła uwagę, że przed Unią Europejską stoją nowe 
obowiązki, a ze strony państw członkowskich nie ma woli ich finansowania. Debatę 
zorganizował portal Europarlament.pap.pl, który w 2010 r. otrzymał grant Parlamentu 
Europejskiego. 
  



7 

Oświadczenie przewodniczącego Jerzego Buzka po 
ustąpieniu prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka  
 
11 lutego w siedzibie BIPE odbyło się spotkanie 
przewodniczącego Jerzego BUZKA z dziennikarzami 
telewizji informacyjnych. W czasie spotkania Jerzy 
Buzek wydał oświadczanie w sprawie ustąpienia 
prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka.  
 
 
O prawach konsumentów - konferencja prasowa posła Adama Bielana 

 
11 lutego odbyła się konferencja prasowa Adama 
BIELANA - posła kontr-sprawozdawcy (shadow-
rapporteur) w zakresie praw konsumentów. W trakcie 
konferencji poseł Bielan mówił o pracach nad zmianą 
istniejącego systemu ochrony praw konsumentów 
i wyjaśniał szczegóły proponowanych poprawek.  
 
W konferencji wzięli udział dziennikarze reprezentujący 
media: TVN24, Polsat, Polskie Radio, Radio PIN, Gazetę 
Wyborczą, Polskę The Times, Newsweek Polska. Wszystkie 

materiały dotyczące konferencji zostały umieszczone na stronie BIPE.  
 
 
Parlament Europejski o proponowanych zmianach w Traktacie Lizbońskim - 
konferencja prasowa posła Rafała Trzaskowskiego 
 
25 lutego BIPE zorganizowało konferencję prasową posła 
Rafała TRZASKOWSKIEGO - wiceprzewodniczącego 
Komisji Spraw Konstytucyjnych PE. Poseł Trzaskowski mówił 
o konieczności wprowadzenia zmian do Traktatu z Lizbony, 
o pakcie na rzecz konkurencyjności oraz o ryzyku związanym 
z budowaniem Europy "dwóch prędkości".  
 
Na konferencji obecni byli dziennikarze reprezentujący: 
Gazetę Wyborczą, Polskę The Times, PAP, Polsat News, Superstację i Polskie Radio. 
Konferencję nadano na żywo (web-streaming) na stronie internetowej BIPE.  
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Marzec 
 
Nowa publikacja BIPE: "Przewodnik dla Dziennikarzy"  

 
BIPE wydało przewodnik dla dziennikarzy, adresowany specjalnie do 
polskich mediów. 80-stronicowa publikacja zawiera dane kontaktowe 
polskich posłów do PE, działów serwisu prasowego, informacje 
o zasadach wykorzystania biura prasowego oraz studiów radiowych 
i telewizyjnych. Przewodnik zawiera także informacje o samym 
Parlamencie, jego kompetencjach oraz niektóre dane statystyczne.  
 
 
 

 
Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet BIPE zorganizowało dwie debaty, które odbyły się 
4 i 7 marca w Warszawie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debata "Prawo w służbie ofiar czy sprawców?" odbyła się 4 marca w Teatrze Kamienica. 
Wśród grona panelistów znaleźli się: poseł do PE Janusz WOJCIECHOWSKI, Igor Dzialuk 
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sławomir Górnicki - Zastępca 
Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego oraz Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet, 
które współorganizowało debatę. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, w tym kobiety - ofiary 
przemocy, które przełamując traumę opowiedziały o swoich doświadczeniach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natomiast 7 marca BIPE zaprosiło do udziału w konferencji "Kobiety i władza w Unii 
Europejskiej". Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta 
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Schumana, a gośćmi debaty byli: Krystyna Kofta - pisarka i Krzysztof Iszkowski - socjolog z 
Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestnicy debaty 
wysłuchali nagranego wcześniej specjalnie w tym celu przemówienia posłanki do PE Lidii 
GERINGER DE OEDENBERG. Wśród ok. 50 uczestników konferencji obecni byli 
reprezentanci mediów, organizacji pozarządowych, władz centralnych i regionalnych oraz 
naukowcy.  
 
Oba spotkania zorganizowane przez BIPE były relacjonowane w mediach m.in. przez PAP 
oraz serwisy internetowe Gazety Wyborczej, Radia Zet i Onet.pl. 
  
 
Międzynarodowy Dzień Kobiet - kampania informacyjna 
 
W ramach obchodów Dnia Kobiet BIPE 
przygotowało również szeroko zakrojoną kampanię 
informacyjną w mediach. 
 
Użytkownicy portalu Interia.pl otrzymali e-mail 
wyjaśniający rolę PE w walce o równouprawnienie 
płci. Na zlecenie BIPE portal umieścił również baner 
na swojej głównej stronie oraz artykuł dotyczący 
praw kobiet. Informacje przekazywane podczas 
kampanii dotarły do ok. 2 mln internautów.  
 
Kolejnym elementem kampanii była seria 20-sekundowych spotów dotyczących 
równouprawnienia, nadawanych 100 dziennie na 23 ekranach w warszawskim metrze. Dzięki 
tej akcji ponad 500 tys. pasażerów warszawskiego metra mogło zapoznać się z działaniami PE 
na rzecz praw kobiet.  
 
Do udziału w kampanii informacyjnej BIPE zaprosiło także media, które w 2011 otrzymują 
granty PE. W ramach audycji radiowej "Bliżej Europarlamentu" w Programie I Polskiego 
Radia transmitowano relację z debaty w PE dotyczącej sytuacji kobiet w UE, w której udział 
wzięły posłanki Danuta HÜBNER i Joanna SKRZYDLEWSKA. Radio PiN natomiast 
nadało wywiad z posłanką Danutą HÜBNER dotyczący parytetów na listach wyborczych.  
 
 
Krajowy etap konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 
 

W marcu jury w składzie: posłowie Marek SIWIEC, 
Konrad SZYMAŃSKI, Róża THUN oraz 
przedstawicielka Polskiej Rady Organizacji 
Młodzieżowych Sara Makuła rozstrzygnęło polski etap 
konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla 
Młodzieży. Decyzją jury krajowy etap wygrał projekt 
"Wielokulturowe VIP-y niszczą stereotypy" realizowany 
przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej z Murowanej 
Gośliny. W ramach projektu organizowane były m.in. 
spotkania i wspólne rejsy po Bałtyku młodzieży z państw 
Unii Europejskiej, Rosji i Izraela.  
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Inauguracja portalu "Twoja Europa" 
 
15 marca (Światowy Dzień Praw Konsumentów) BIPE, 
wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w 
Polsce, zorganizowało spotkanie prezentujące portal Your 
Europe. W spotkaniu udział wzięła posłanka do PE Róża 
THUN, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Konsumentów PE. 
 
Your Europe to portal internetowy stworzony dla obywateli i przedsiębiorców UE. Zawiera on 
praktyczne informacje na temat różnych aspektów życia w UE, takich jak: edukacja, 
podróżowanie, opieka medyczna czy zakładanie firmy.  

 

Przewodniczący Buzek na konferencji "Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie 
UE - czas na nowe otwarcie?" 
 
BIPE zostało partnerem międzynarodowej konferencji "Rozwój globalny a nowe państwa 
członkowskie UE - czas na nowe otwarcie?". W czasie konferencji wykład "Solidarność dla 
Rozwoju" wygłosił przewodniczący PE Jerzy BUZEK, zwracając uwagę na znaczenie 
polityki rozwojowej w zewnętrznych działaniach Unii Europejskiej. 

 

Kwiecień  
 
Seminarium dla dziennikarzy mediów regionalnych  
 
11-13 kwietnia na zaproszenie BIPE przebywała w Brukseli 15-osobowa grupa dziennikarzy 
mediów lokalnych i regionalnych, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach pracy 
i kompetencjach PE. Z dziennikarzami spotkali się posłowie: Paweł KOWAL, Elżbieta 
ŁUKACIJEWSKA i Wojciech OLEJNICZAK. Dziennikarze mieli również możliwość 
zapoznania się z działaniem departamentu prasowego PE.  
 
 
Wizyta delegacji Komisji EMPL w Warszawie 
 
18 i 19 kwietnia w Warszawie gościła delegacja Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. 
Była to pierwsza z serii wizyt 11 delegacji komisji PE, które odwiedziły Warszawę przed 
objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Na czele delegacji stała przewodnicząca 
Komisji EMPL Pervenche BERES. W czasie wizyty w Warszawie towarzyszył delegacji 
przedstawiciel BIPE. 
 
Delegacja Komisji EMPL odbyła w siedzibie BIPE spotkania z Minister Rozwoju 
Regionalnego panią Elżbietą Bieńkowską oraz z partnerami społecznymi: Polską Konfederacją 
Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Pracodawcami RP, Związkiem Rzemiosła Polskiego, 
Business Centre Club, NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. 
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Maj 
 
Dzień Europy - pokaz filmu 'Obca'  
 

W ramach obchodów Dnia Europy, 6 maja BIPE 
zorganizowało pokaz filmu "Obca" - zwycięzcy 
nagrody filmowej PE LUX w 2010 r. Po pokazie 
filmu odbyła się debata na temat problemu masowej 
imigracji z krajów leżących na południe i wschód od 
Europy, w której udział wzięli: poseł Paweł 
KOWAL, posłanka Róża THUN oraz eksperci: 
profesor Monika Płatek i dr Agnieszka Gutkowska z 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Maciej Nowicki z 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Debatę moderował dziennikarz Gazety Wyborczej 
Adam Leszczyński.  
 
Spotkanie okazało się dużym sukcesem - ok. 235 osób 
przybyło na pokaz filmu, a potem aktywnie uczestniczyło w 
debacie.  
 
Debatę zorganizowano we współpracy z Instytutem Spraw 
Publicznych.  

 
 

Dzień Europy - Parlament Europejski na XII Paradzie Schumana 
 
7 maja XII Parada Schumana przeszła ulicami Warszawy. W paradzie udział wzięli m.in. 
posłowie do PE Róża THUN i Paweł ZALEWSKI, przedstawiciele polskich władz, dzieci ze 
szkolnych klubów europejskich z całego kraju oraz mieszkańcy Warszawy. Na paradzie 
pojawił się również wynajęty przez BIPE angielski autobus piętrowy, poprzedzany przez 
kapelę kobziarzy z Częstochowy oraz grupę szczudlarzy.  

 
Parada zakończyła się w "Miasteczku Europejskim", gdzie BIPE przygotowało namioty 
z wieloma atrakcjami dla uczestników marszu. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
quizy wiedzy o PE i Unii Europejskiej oraz wydane przez BIPE w Polsce broszury 
o Parlamencie. BIPE zapewniło także atrakcje dla najmłodszych w postaci gier i zabaw 
z animatorami. Goście Miasteczka Europejskiego mieli też szansę porozmawiać z polskimi 
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europosłami Różą Thun i Pawłem Zalewskim, a po zakończeniu pochodu piętrowy autobus 
obwoził ulicami Warszawy wszystkich chętnych, którzy chcieli popatrzeć na stolicę 
z wysokości pierwszego piętra.  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Tak wyrazisty udział PE w Paradzie przyciągnął duże zainteresowanie mediów, które 
zaowocowało wywiadami z posłami do PE i przedstawicielami BIPE w Panoramie TVP2, 
Gościu Niedzielnym, Programie IV Polskiego Radia oraz Superstacji TV.  
 
 
Dzień Europy - Dzień Otwarty w BIPE  
 
9 maja, wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, BIPE zorganizowało 
Dzień Otwarty. Od godz. 10:00 do 13:00 pracownicy BIPE, wraz z posłanką Różą THUN, 
rozdawali ulotki i informowali przechodniów o pracy Parlamentu Europejskiego. Relację z 
wydarzenia przygotowała ekipa Wiadomości TVP.  

 
  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Dzień Europy - kampania informacyjna 
 
BIPE zadbało również o kampanię 
informacyjną z okazji Dnia Europy. Specjalny 
program nadało Polskie Radio, a Radio PiN 
informowało o Paradzie Schumana i atrakcjach 
przygotowanych przez BIPE. W kampanii 
informacyjnej wykorzystano również ekrany w 
warszawskim metrze oraz kampanię 
internetową na stronach serwisu Interia.pl, 
stronie www BIPE oraz profilu Facebook. 
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7 delegacji komisji PE w Polsce w ciągu dwóch tygodni 
 
W związku ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie UE, siedem delegacji komisji 
PE (FEMM, IMCO, PECH, ENVI, ECON, AFCO, BUDG) odwiedziło Polskę w dniach od 
16 do 27 maja. Posłowie do PE spotkali się z przedstawicielami polskiego parlamentu, rządu, 
organizacji pozarządowych i obywatelami.  
 
BIPE wsparło delegacje logistycznie oraz 
zorganizowało kilka spotkań, a jego przedstawiciele 
towarzyszyli we wszystkich rozmowach posłom z 
komisji ENVI, AFCO i BUDG. 18 i 19 maja odbyło 
się spotkanie posłów komisji FEMM z 
przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz osobno - z organizacjami 
pozarządowymi, 20 maja BIPE zorganizowało 
konferencję prasową przewodniczącej Komisji 
ECON, posłanki Sharon BOWLES, z udziałem 
posłów Danuty JAZŁOWIECKIEJ i Udo BULLMANA, a 26 maja - przewodniczącego 
Komisji AFCO, posła Carlo CASINIEGO, z udziałem posłów Andrew DUFFA, Zity 
GURMAI i Rafała TRZASKOWSKIEGO.  
 

W ramach wizyt komisji BIPE zaplanowało również 
dwie debaty: 25 maja w Collegium Civitas odbyło się 
spotkanie "Deficyt demokracji w UE - czy obywatele 
mają wpływ na działania Brukseli?" z udziałem posłów 
z delegacji komisji AFCO, a dzień później, wspólnie z 
Instytutem Spraw Publicznych, BIPE zorganizowało 
debatę "Zmiana systemu wyborczego do Parlamentu 
Europejskiego szansą na zwiększenie frekwencji 
wyborczej?", w której wzięli udział posłowie: Andrew 
DUFF, autor reformy ordynacji wyborczej do PE, a 
także Paweł KOWAL i Rafał TRZASKOWSKI.  

 
 
Krajowy etap konkursu o Nagrodę Dziennikarską PE rozstrzygnięty  
 

Dziennikarze z Polskiego Radia Opole, portalu Onet.pl 
i TVN24 zostali polskimi kandydatami do Nagrody 
Dziennikarskiej PE.  
 
Jury w składzie: dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Janusz 
Adamowski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Domański, prezes 
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Bolesław 

Karcz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krystyna Mokrosińska i redaktor 
naczelny miesięcznika Press Andrzej Skworz nominowało jednego kandydata w każdej 
kategorii. Na posiedzeniu w siedzibie BIPE jury uznało za najlepszy reportaż telewizyjny 
"Mury w głowach" Arkadiusza Wierzuka i Witolda Jabłonowskiego z TVN24. W kategorii 
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programów radiowych jury nominowało reportaż "Albania Europy" Adriana Chimiaka 
z Polskiego Radia Opole, a w kategorii publikacji internetowych nominację zdobył 
Przemysław Pruchniewicz za artykuł "Kraina przywiezionych skarbów", opublikowany na 
portalu Onet.pl. 
 
 
Seminarium dla wydawców programów informacyjnych radia i telewizji  
 
23-25 maja na zaproszenie BIPE przebywała w Brukseli 15-osobowa grupa wydawców 
programów informacyjnych radia i telewizji, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach pracy 
i kompetencjach PE. Z uczestnikami seminarium spotkali się posłowie Jacek SARYUSZ-
WOLSKI, Konrad SZYMAŃSKI i Janusz ZEMKE. Dziennikarze mieli też możliwość 
zapoznania się z działaniem działu prasowego PE. W ostatnim dniu swojej wizyty dziennikarze 
odwiedzili dział prasowy Komisji Europejskiej i spotkali się z komisarzem Januszem 
Lewandowskim. 
 
 
Komiks dla dzieci: "Ola i Tomek odkrywają Europę"  
 
W maju ukazała się nowa publikacja BIPE, tym razem przeznaczona 
dla najmłodszych. Komiks "Ola i Tomek odkrywają Europę" 
w przystępny sposób przedstawia dzieciom podstawowe informacje 
o UE i o roli, jaką pełni PE. Poza wieloma przydatnymi 
informacjami o UE, komiks zawiera konkursy, gry, kolorowanki, 
a nawet zestaw naklejek.  

 

Czerwiec 
 
Konferencja posła Janusza Wojciechowskiego w sprawie raportu PE o reformie 
Wspólnej Polityki Rolnej  
 

1 czerwca BIPE zorganizowało konferencję prasową 
posła Janusza WOJCIECHOWSKIEGO, 
wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, który przedstawił główne tezy projektu 
sprawozdania PE w sprawie reformy Wspólnej 
Polityki Rolnej, tzw. raportu Dessa. Zdaniem posła 
Wojciechowskiego największą wadą raportu z punktu 
widzenia Polski jest brak zapisu o wyrównaniu 
stawek dopłat bezpośrednich w całej Unii 
Europejskiej. 

 
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, a udział w niej wzięli dziennikarze 
m.in.: Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, TVPInfo, Panoramy TVP, Polskiego Radia, PAPu, 
Radia PiN oraz portalu EurActiv.  
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Seminarium Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji PE w Warszawie  
 
W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, 15 i 16 czerwca 
w Warszawie gościli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji PE (DG COMM) 
na specjalnym seminarium poświęconym obecnej sytuacji politycznej w Polsce oraz 
priorytetom polskiej prezydencji w Radzie UE. W spotkaniu udział wzięli m.in. szefowie biur 
informacyjnych PE ze wszystkich krajów członkowskich oraz dyrektor generalna DG COMM 
Juana Lahousse-Juárez i rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duch. Uczestnicy 
seminarium spotkali się z przedstawicielami MSZ, Kancelarii Sejmu i Senatu RP oraz z 
ekspertami z dziedziny politologii, integracji europejskiej i komunikacji.  
 
W ostatnim dniu wizyty jej uczestnicy wzięli udział w inauguracji nowego kanału telewizji 
internetowej TVP Parlament i uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy TVP 
a DG COMM w sprawie udostępnienia nowemu kanałowi materiałów telewizji internetowej 
PE EuroparlTV.  
 
 
Konferencja Przewodniczących w Warszawie  
 
Cykl wizyt przedstawicieli PE w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w UE był 
kontynuowany 17 czerwca, kiedy Warszawę odwiedziła Konferencja Przewodniczących PE 
wraz z przewodniczącym Jerzym BUZKIEM. Członkowie delegacji spotkali się 
z prezydentem Bronisławem Komorowskim, przedstawicielami Sejmu i Senatu oraz rządu RP, 
w tym z premierem Donaldem Tuskiem i większością członków Rady Ministrów. Tematem 
rozmów były priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE oraz zasady wzajemnej współpracy. 
W trakcie wizyty Przewodniczący Buzek podkreślił, że Polska w takcie prezydencji musi dać 
impuls do zmiany nastroju w UE na lepszy. BIPE udzieliło delegacji wsparcia logistycznego i 
organizacyjnego.  
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Wizyta delegacji Komisji JURI, INTA i ITRE w Warszawie 
 
16 i 17 czerwca w Warszawie gościła delegacja Komisji Prawnej PE, a 27-28 delegacje 
Komisji ds. Handlu Zewnętrznego i Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. 
Członkowie delegacji rozmawiali o priorytetach polskiej prezydencji z przedstawicielami 
polskiego rządu, posłami na Sejm RP, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami 
przemysłu (PGNiG, PKE). BIPE udzieliło wsparcia w przygotowaniu wizyty, a jego 
przedstawiciel towarzyszył delegacjom w czasie spotkań w Warszawie.  
Nowe publikacje: broszura "Traktat z Lizbony" i ulotka "PE partnerem polskiej 
prezydencji" 
 
W czerwcu BIPE opublikowało dwie nowe pozycje: broszurę "Traktat z Lizbony", która 
przedstawia kluczowe zmiany wprowadzone przez nowy traktat, w tym szczególnie 
wzmocnienie roli PE, oraz ulotkę "PE partnerem polskiej prezydencji", która omawia w jaki 
sposób PE współpracuje z państwem sprawującym przewodnictwo w Radzie UE i jak ważna 
jest zgodna współpraca danego kraju członkowskiego z PE w celu realizacji priorytetów 
prezydencji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Działania BIPE o charakterze ciągłym 
 
Korespondencja z obywatelami 
 
BIPE często służy obywatelom, jako pierwsze miejsce, do którego kierują zapytania na temat 
pracy i zadań realizowanych przez PE. W pierwszej połowie 2011 r. BIPE udzieliło 458 
pisemnych odpowiedzi na zapytania obywateli oraz ponad 500 informacji telefonicznych. 
 
Monitorowanie mediów 
 
BIPE, we współpracy z firma zewnętrzną, przygotowuje i dystrybuuje 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 Europejskiego, Przewodniczącego, poszczególnych europosłów, czy też komisji 
PE. Ponadto BIPE dba o informowanie PE na temat bieżących wydarzeń w Polsce, które mogą 
mieć znaczenie dla Parlamentu.  
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Granty 
 
Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez 
Parlament Europejski w celu wsparcia projektów służących informowaniu społeczeństwa o 
jego działaniach. 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 2011 roku z grantów korzystają następujące projekty: 
 
- "Moja Gmina Europa" - internetowy serwis informacyjny poświęcony PE i Unii 
Europejskiej, adresowany do samorządu lokalnego w Polsce i realizowany przez Polską 
Agencję Prasową (PAP); 
 
- "Strefa Euro" - cotygodniowa audycja w Radiu PIN informująca o pracach PE w formie 
reportaży, wywiadów i wypowiedzi gości w studio. Projekt obejmuje również stronę 
internetową i regularny newsletter (http://www.radiopin.pl/strefaeuro); 
 
- "Polska flaga przed Parlamentem Europejskim" - cotygodniowe, godzinne programy w 
radiu VOX: "Śniadanie w PE" oraz krótkie materiały o PE w programie: "Raport Dnia";  
 
- "Z Louis Braille'em do Europy" - pakiety informacyjne dla osób niewidzących, 
przekazujące wiedzę o PE i UE, w tym szczegóły działalności PE w sferze praw i pomocy 
osobom niepełnosprawnym. 
 
Partnerstwo w Zarządzaniu 
 
BIPE współpracuje na co dzień z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu "Partnerstwo w Zarządzaniu", 
który pozwala rządowi RP na realizację kampanii informacyjnych na temat UE przy wsparciu 
środków unijnych.   

 
Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
ul. Jasna 14/16a; tel.: +48 22 595 24 70; e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu 

www.europarl.pl; www.facebook.com/epwarszawa 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


