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MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W POLSCE W 2017 ROKU:

Główne cele Dyrekcji Biur Informacyjnych i BIPE w 2017 roku:

 komunikowanie o PE jako prawodawcy, w tym umacnianie dialogu z interesariuszami m.in.
poprzez organizację spotkań z posłami-sprawozdawcami;

 popularyzowaniu, zwłaszcza wśród młodzieży, wiedzy o europejskiej demokracji
parlamentarnej, w tym kontynuacja fazy pilotażowej programu „Szkoła - Ambasador
Parlamentu Europejskiego”;

 komunikowanie o PE jako instytucji i promowanych przezeń wartościach, w tym realizacja
w Polsce kampanii informacyjnych PE z okazji Dnia Kobiet i Dnia Europy, przyznania przez
PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży oraz
Nagrody Filmowej LUX;

 promowanie PE w mediach;
 wspieranie komunikowania międzyinstytucjonalnego.

Działania BIPE zostały zaplanowane na podstawie:

 strategii komunikacyjnej zatwierdzonej przez Prezydium PE;
 zainteresowania posłów do PE i potencjalnych odbiorców;
 wyników badań opinii publicznej Eurobarometr/Parlametr w Polsce;
 możliwości budżetowych.

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.
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W 2017 roku BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 58 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i materiałów
promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 220 odpowiedzi na listy i e-maile od obywateli i ponad 1800 informacji
telefonicznych;

 zorganizowało lub współorganizowało 3 debaty/spotkania posłów do PE
z interesariuszami i mediami oraz 6 konferencji prasowych z udziałem posła do PE;

 zaopiniowało 18 wniosków o patronat;

 wysłało 230 komunikatów prasowych i 4430 informacji SMS-owych dla dziennikarzy;

 zaprosiło 38 dziennikarzy na seminaria i 58 na sesje Parlamentu w Strasburgu i Brukseli;

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w 2017 roku odwiedziło ponad 200 000
osób, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory 14 157 osób, i kontem
na portalu Twitter, które aktualnie obserwuje 5 840 osób;

 ułatwiło wyjazdy 120 uczniów z 5 szkół do Strasburga w ramach programu Euroscola;

 realizowało program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (ang. EPAS) z 36
szkół średnich w całej Polsce w roku szkolnym 2016/2017 i 46 szkołami w 2017/2018;

 nadzorowało opracowanie 288 przeglądów prasy oraz 233 przeglądów mediów
audiowizualnych.
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DZIAŁANIA BIPE W 2017 ROKU
DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI WIĘCĘJ NIŻ JEDNEGO CELU NA ROK 2017

20-22 lutego - wizyta delegacji ITRE w Polsce

Delegacja parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w składzie:
Soledad CABEZÓN RUIZ, Jakop DALUNDE, Barbara KUDRYCKA, Marisa MATIAS i
Lieve WIERINCK odwiedziła Berlin, Łódź i Warszawę. Posłowie spotkali się z przedstawicielami
firm, organów finansujących, uczelni oraz instytucji badawczych uczestniczących w programie
Horyzont 2020. BIPE uczestniczyło w organizacji spotkań delegacji w Polsce.

18-20 kwietnia - wizyta Komisji CONT

W drugiej połowie kwietnia w BIPE w Warszawie
odbyła się konferencja prasowa Komisji Kontroli
Budżetowej (CONT), podsumowująca jej
trzydniową wizytę w Polsce. W skład delegacji
weszli: przewodnicząca komisji Ingeborg
GRÄSSLE oraz posłowie Andrey NOVAKOV,
Julia PITERA i Derek VAUGHAN. Komisja
przyjechała do Polski sprawdzić jak
wykorzystywane są unijne fundusze. Podczas
pobytu w Polsce członkowie CONT odwiedzili
między innymi: lotnisko we Wrocławiu,
wrocławskie centrum badań EIT+, infrastrukturę
przeciwpowodziową na Odrze, autostradę A8, fabrykę naczep w Wieluniu czy elektrownię w
Bełchatowie. Spotkali się także z przedstawicielami Sejmu, Ministerstwa Rozwoju i Najwyższej Izby
Kontroli. BIPE uczestniczyło w organizacji spotkań w Polsce, w tym konferencji prasowej członków
delegacji w siedzibie biura.
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27-28 kwietnia - Regionalne Forum Dyskusyjne we Wrocławiu

Pierwsze w 2017 r. RFD organizowane przez Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
odbyło się we Wrocławiu, a tematem przewodnim
dyskusji było hasło „Europa dla obywateli”.

Główny panel dyskusyjny miał miejsce 28 kwietnia na
Uniwersytecie Wrocławskim. Na spotkaniu obecni
byli: posłowie do PE Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI i Bogdan ZDROJEWSKI, rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam
Jezierski, prezes Fundacji Schumana Rafał Dymek i

Karolina Mróz reprezentująca fundację „Dom Pokoju”.

Dzień wcześniej, 27 kwietnia w siedzibie BIPE we Wrocławiu odbyły się warsztaty dla uczniów pt.
„Młodzi obywatele w Europie”. Tego samego dnia miała miejsce również gra miejska pt. „Znajdź
sens”. Zadaniem uczestników było ułożenie zaszyfrowanego hasła dotyczącego działalności Unii
Europejskiej. Wieczorem, w kinie Nowe Horyzonty, odbył się bezpłatny pokaz filmu Toni Erdmann-
zdobywcy Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX w 2016 r.

22 - 23 maja – wizyta Komisji ITRE

W poniedziałek 22 maja do Polski przyjechała
delegacja Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE).
Członkowie komisji chcieli przyjrzeć się
zastosowaniom i projektom wykorzystania nowych
technologii w przemyśle, medycynie i energetyce. W
skład delegacji weszli: przewodniczący komisji
Jerzy BUZEK, posłowie Michał BONI, Zdzisław
KRASNODĘBSKI, Krystyna ŁYBACKA i
Maria SPYRAKI.

Delegacja odwiedziła Campus Warsaw, Centrum Technologii ICM, Centrum Kreatywności Targowa
56, Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu oraz krakowskie: Jagiellońskie Centrum
Innowacji i Park Technologiczny. BIPE uczestniczyło w organizacji spotkań w Polsce, w tym
konferencji prasowej członków delegacji w siedzibie biura.
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22 maja - Czesko-Polskie Forum Dyskusyjne

Motywem przewodnim dyskusji, która odbyła
się na Zamku w Cieszynie, było hasło: „Życie
na granicy - z nią czy bez niej?” Oprócz
licznie zgromadzonej młodzieży ze szkół po
obu stronach Olzy, w debacie wzięli udział:
poseł do Parlamentu Europejskiego Jan
OLBRYCHT, Radomír Kaňa (Uniwersytet w
Ostrawie, Wydział Integracji Europejskiej)
oraz burmistrzowie polskiego i czeskiego
Cieszyna - Ryszard Macura i Vít Slováček.

Podczas spotkania poruszone zostały tematy
regionalne, takie jak: współpraca między

dwiema częściami miasta, dalszy rozwój regionu oraz wyzwania, jakie się z tym wiążą. Dyskusja
dotyczyła również problemów, z jakimi w najbliższej przyszłości będzie musiała zmierzyć Unia
Europejska, tj.: kryzys migracyjny, współpraca w ramach strefy Schengen i zapewnienie
bezpieczeństwa w Europie, Brexit i jego konsekwencje, a także niskie zaangażowanie obywateli w
wyborach oraz wzrost nastrojów eurosceptycznych.

24 maja - wizyta Komisji FEMM

Następnego dnia po zakończeniu wizyty delegacji
ITRE do Polski przyjechała Komisja Praw Kobiet i
Równouprawnienia (FEMM). W skład komisji weszły
posłanki do PE: Daniela AIUTO, Maria ARENA,
Malin BJÖRK i Terry REINTKE.

Członkinie delegacji podczas pobytu w Polsce
spotkały się z przedstawicielami rządu, parlamentu,
społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów w
dziedzinie równouprawnienia płci. Sprawdzały też, jak
w Polsce wdrażana jest konwencja stambulska o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także jak przestrzegane
są prawa reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa ekonomiczne. BIPE uczestniczyło w organizacji
konferencji prasowej członkiń delegacji w siedzibie biura.
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18-20 września - wizyta Komisji ENVI w Polsce

W dniach 18-20 września delegacja Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI) odwiedziła
Polskę. W skład delegacji weszli posłowie do Parlamentu
Europejskiego: przewodniczący komisji Alojz
PETERLE, Seb DANCE, Bas EICKHOUT,
Gerben-Jan GERBRANDY i Andrzej GRZYB.
Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, przemysłu, związków
zawodowych, rządu, w tym z przedstawicielami
Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii.
Rozmowy dotyczyły spraw związanych z ochroną

klimatu, energetyką, wykorzystaniem węgla i energii odnawialnej, ochroną środowiska naturalnego,
a zwłaszcza kwestią wycinki w Puszczy Białowieskiej. BIPE uczestniczyło w organizacji spotkań w
Polsce, w tym konferencji prasowej członków delegacji w siedzibie biura.

19-20 października - Regionalne Forum Dyskusyjne w Szczecinie

Drugie Regionalne Forum Dyskusyjne
Parlamentu Europejskiego w 2017 r.
zatytułowane „Przyszłość Europy a przyszłość
Polski” odbyło się w Szczecinie.

Główną częścią dwudniowego Forum była
debata z udziałem posłów do PE, która odbyła się
20 października w Książnicy Pomorskiej. W
dyskusji wzięli udział wiceprzewodniczący PE
Bogusław LIBERADZKI oraz Dariusz
ROSATI, a także marszałek województwa
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, prof.
Marta Witkowska z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz dr Artur Staszczyk, doradca wojewody zachodniopomorskiego
ds. międzynarodowych. Debatę w Książnicy Pomorskiej z udziałem obywateli, w tym młodzieży
szkół średnich i wyższych Szczecina, moderowała red. Barbara Włodarczyk.

20 października pracownicy BIPE spotkali się także ze studentami Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studenci poznali rolę PE w tworzeniu prawa i polityk europejskich,
jak również możliwości korzystania z unijnych programów młodzieżowych i kariery w instytucjach
unijnych. W dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział ponad 100 studentów.
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Dzień wcześniej, 19 października w Książnicy Pomorskiej odbyły się warsztaty dla uczniów z
wybranych szkół szczecińskich dotyczące aktualnych wyzwań stojących przed Unią Europejską.

W ramach wydarzeń kulturalnych towarzyszących Forum, w kinie Pionier 1907, odbył się bezpłatny
pokaz filmu Toni Erdmann - zdobywcy Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX w 2016
r. Forum zakończyło się koncertem w Muzeum Narodowym w Szczecinie zatytułowanym „Muzyka
ponad granicami: Berlin-Szczecin-Katowice”.

27-28 listopada - Regionalne Forum Dyskusyjne w Poznaniu

W listopadzie odbyło się ostatnie w 2017 roku Regionalne Forum Dyskusyjne Parlamentu
Europejskiego. Głównym tematem poznańskiego Forum było hasło: „Unia zmienia WielkoPolskę”.

Pierwszego dnia Forum, 27 listopada w auli
Collegium Da Vinci miała miejsce debata, w której
udział wzięli posłowie do PE: wiceprzewodniczący
Ryszard CZARNECKI, Andrzej GRZYB,
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ oraz
Adam SZEJNFELD. W ramach dyskusji
moderowanej przez red. Macieja Zakrockiego
posłowie przybliżyli mieszkańcom regionu wpływ
Unii Europejskiej na rozwój Polski i Wielkopolski.

Wieczorem tego samego dnia w Kinie Pałacowym
odbył się również bezpłatny pokaz filmu Toni

Erdmann, zdobywcy Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX w 2016 roku.

Drugiego dnia Forum, 28 listopada odbyły się warsztaty dla młodzieży zatytułowane „Parlament
Europejski - Twój głos w Unii Europejskiej”, w których udział wzięli uczniowie poznańskich szkół
średnich. Warsztaty zrealizowano w Collegium Da Vinci we współpracy z Punktem Informacji
Europejskiej Europe Direct - Poznań.



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

10

KOMUNIKOWANIE O BIPE JAKO PRAWODAWCY

19 czerwca - spotkanie z interesariuszami ws. koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego

W warszawskim Centrum Zielna odbyło
spotkanie z partnerami społecznymi w sprawie
rozpoczętych prac nad rewizją przepisów
europejskich o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.

W wydarzeniu wzięli udział: poseł Guillaume
BALAS (poseł-sprawozdawca), posłanki
Helga STEVENS (kontrsprawozdawczyni),
Danuta JAZŁOWIECKA i Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, wiceminister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin
Zieleniecki. W trakcie spotkania omówiono zakres proponowanych zmian, w tym: informatyzację w
zakresie zabezpieczenia społecznego, utworzenie karty zabezpieczenia społecznego pracownika
mobilnego czy w dalszej perspektywie nawet europejskiej inspekcji pracy.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „stakeholder dialogue”, czyli serii spotkań z
interesariuszami, które posłowie-sprawozdawcy odbywają w różnych krajach członkowskich w
trakcie prac nad przygotowywanym raportem.

Lipiec - publikacja ulotki „Komisje w Parlamencie Europejskim”

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce przygotowało nową
publikację „Komisje w Parlamencie Europejskim”, która ukazała się w lipcu.
W ulotce przedstawione są poszczególne Komisje PE wraz z informacjami
na temat sposobu ich działania, składu oraz uprawnień. BIPE
wyprodukowało 500 egzemplarzy publikacji, która była dystrybuowana na
spotkaniach z interesariuszami oraz innymi liderami i multiplikatorami
opinii.



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

11

8 września - sympozjum eksperckie „Tworzywa sztuczne w planie działania UE dot. gospodarki
w obiegu zamkniętym”

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
we współpracy z EurActiv.pl zorganizowało sympozjum
eksperckie „Tworzywa sztuczne w planie działania UE
dot. gospodarki w obiegu zamkniętym”. W wydarzeniu
udział wzięli: poseł do Parlamentu Europejskiego
Andrzej GRZYB, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej
ds. Środowiska KE Bartosz Cieleszyński, prof. AGH
Joanna Kulczycka, dyrektor fundacji PlasticsEurope
Polska Kazimierz Borkowski oraz Łukasz Sosnowski z
Ministerstwa Rozwoju. Dyskusję moderował Maciej
Krzyczkowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na
najważniejsze pytania związane ze skutecznym i efektywnym przetwarzaniem tworzyw sztucznych,
korzyściami, jakie taki proces może przynosić, oraz zadaniami, przed którymi stoją ustawodawcy,
zarówno krajowi jak i unijni.

17 listopada - spotkanie z interesariuszami: dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
17 listopada w Katowicach odbyło się spotkanie
interesariuszy z posłem Adamem GIERKIEM,
sprawozdawcą PE w sprawie dyrektywy w sprawie
efektywności energetycznej. W spotkaniu
zorganizowanym w siedzibie regionu śląskiego
NSZZ „Solidarność” udział wzięło ponad 40
przedstawicieli przedsiębiorstw, związków
zawodowych, organizacji pozarządowych oraz
administracji publicznej. Poseł-sprawozdawca
przedstawił najważniejsze założenia omawianej
dyrektywy oraz kluczowe elementy prowadzonych
prac. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia
swoich oczekiwań wobec Parlamentu

Europejskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu spotkań posłów sprawozdawców z
interesariuszami, organizowanych przez Biura Informacyjne PE w całej Europie.
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22 listopada - seminarium przygotowawcze dla polskich delegatów na sesję IV Europejskiego
Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami

Tego dnia w Biurze Informacyjnym PE w Polsce
odbyło się seminarium przygotowawcze do IV
Europejskiego Parlamentu Osób z
Niepełnosprawnościami. Uczestnikami spotkania
byli reprezentanci organizacji na co dzień
zajmujących się niesieniem pomocy osobom z
niepełnosprawnościami oraz Marek PLURA,
poseł do PE, wiceprzewodniczący zespołu PE ds.
niepełnosprawności. W czasie seminarium
dyskutowano o pełnym uczestnictwie osób z
niepełnosprawnościami w życiu politycznym i
społecznym (m.in. o dostępie do udziału w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.),
przedstawiono zarys europejskiej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2020-2030
oraz zaprezentowano rolę Unii Europejskiej jako światowego lidera we wdrażaniu Konwencji o
Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Szersza dyskusja na wyżej wymienione tematy odbyła się
6 grudnia w Brukseli w trakcie IV Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami.
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DZIAŁANIA SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI

11 stycznia - udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym programu Erasmus+ - 30 lat
programu Erasmus!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca
funkcję Narodowej Agencji Programu
Erasmus+ po raz trzeci organizowała
spotkanie informacyjne dotyczące unijnego
programu Erasmus+. Na stoisku BIPE na
Stadionie Narodowym goście mogli
dowiedzieć się o programach Parlamentu
Europejskiego dedykowanych szkołom,
możliwości odbycia staży w europarlamencie
i zapoznać się z materiałami promocyjnymi
PE. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 1000

osób - uczestników i zainteresowanych unijnymi programami edukacyjnymi.
Program Erasmus został uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku. W ciągu
trzydziestu lat trwania programu skorzystało z niego ponad 180 tys. polskich studentów oraz 60 tys.
pracowników naukowych.

13 stycznia - seminarium dla nauczycieli
Całodniowe spotkanie było współorganizowane przez
BIPE, Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Zespół
Interdyscyplinarny WCIES „Razem ciekawiej”.
Seminarium dotyczyło nowoczesnych technologii jako
uniwersalnego narzędzia w edukacji i na rynku pracy w
UE. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 nauczycieli ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w Warszawie.
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24 stycznia - Mapa Unii Europejskiej

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
przygotowało nową publikację, która ukazała się 24
stycznia.

Na mapce są zaznaczone wszystkie państwa
członkowskie Unii Europejskiej wraz z podstawowymi
danymi na ich temat: liczbą posłów do PE z danego kraju,
liczbą mieszkańców, powierzchnią państwa, językiem
urzędowym i walutą. Informacje o krajach zostały
przedstawione według chronologicznej kolejności
przystąpienia do UE.

BIPE wyprodukowało 1000 egzemplarzy publikacji,
która była dystrybuowana w szkołach i na spotkaniach z
młodzieżą.

27 - 28 stycznia - spotkanie z nauczycielami „Twórczo o migracji. Kultura i sztuka jako
narzędzia do rozmów o różnorodności w pracy z młodzieżą”

Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego we współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej zorganizowało
dwudniowe seminarium dla nauczycieli
zainteresowanych tematem migracji.

Uczestnicy spotkali się m.in. z
przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii Parlamentu
Europejskiego (ITRE) Jerzym BUZKIEM.

Podczas seminarium odbyły się warsztaty
zapoznające z dobrymi praktykami i
pomysłami na działania społeczno-edukacyjne, pomagające rozumieć sytuację
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uchodźców. Nauczyciele mogli się wymienić swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą.
Zorganizowane zostało także spotkanie z autorem książki „Wielki przypływ” Jarosławem
Mikołajewskim, wyjście na spektakl „Papuga i złota klatka” przygotowany przez Stowarzyszenie
Praktyków Kultury oraz pokaz filmu dokumentalnego „Remains from the desert” w reżyserii
Sebastiana Meza. W warsztatach wzięli udział nauczyciele, pracownicy bibliotek i animatorzy
kultury z całej Polski.

7 marca - spotkanie z uczniami łódzkiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza
Górskiego

W Punkcie Informacyjnym UE odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego
im. Kazimierza Górskiego w Łodzi z przedstawicielami BIPE. Spotkanie dotyczyło działalności Unii
Europejskiej oraz możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz instytucji UE, w tym odbycia stażu.
Uczniowie obejrzeli prezentację o roli i działaniach Parlamentu Europejskiego i o programach PE dla
młodzieży.

8 marca - udział w spotkaniu w ramach cyklu „Meet the EU” w Krakowie

Ambasador Karier Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Biuro Karier UJ
zorganizowało spotkanie, na które zaproszono przedstawiciela Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego w Polsce. Spotkanie ze studentami zainteresowanymi działalnością Parlamentu
Europejskiego oraz możliwościami zawodowymi w instytucjach Unii Europejskiej podzielone było
na dwie części. W pierwszej części przedstawiono rolę i działania Parlamentu Europejskiego. W
drugiej części omówione zostały kwestie związane z możliwością odbycia staży oraz znalezienia
pracy w instytucjach UE, ze szczególnym uwzględnieniem PE.

15 marca - rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola
Wielkiego dla Młodzieży

Tego dnia rozstrzygnięto krajowy etap Europejskiej Nagrody
im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Decyzją jury, w którym zasiedli
posłowie do PE Krystyna ŁYBACKA i Bogdan WENTA oraz
przedstawiciel Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Tomasz
Klemt. W wyniku ich decyzji Polskę w finale konkursu reprezentował
projekt „Erasmus Evening” zgłoszony przez Gabrielę Jelonek.

„Erasmus Evening” to cykl programów emitowanych w studenckim
radiu Meteor w Poznaniu. Celem audycji było przybliżenie młodym
ludziom unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży
i sportu Erasmus. Gośćmi audycji byli studenci polscy i zagraniczni,
którzy skorzystali z wymiany oferowanej w ramach programu
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Erasmus+. Projekt zajął pierwsze miejsce w finałowym, europejskim etapie konkursu. Gratulujemy!
Nagroda przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej
Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie za projekty realizowane przez młodych ludzi, które
zwiększają wzajemne zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają
praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie. Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego pełni rolę sekretariatu Nagrody na etapie krajowym w Polsce.

17 marca - rozstrzygnięcie konkursu Euroscola

Tego dnia zostały ogłoszone wyniki kolejnej polskiej
edycji konkursu dla młodzieży ponadgimnazjalnej
Euroscola. W tym roku konkurs był dwuetapowy.
Pierwszy etap miał formę quizu internetowego
składającego się z 30 pytań nt. Unii Europejskiej. Na
każde pytanie należało odpowiedzieć w określonym
przedziale czasowym. Maksymalna ilość punktów do
zdobycia wynosiła 60, zaś czas potrzebny na
przeprowadzenie gry to 15 minut. Aby ułatwić uczniom
przygotowanie do konkursu, dostępny był również „quiz
próbny”, do którego można było podejść bez rejestracji.
Do drugiego etapu przechodziły grupy, które uzyskały
minimum 30 punktów. Etap ten miał charakter kreatywny
uczniowie mieli przygotować prace w formie filmiku lub
fotoreportażu. Nagrodą był dofinansowany wyjazd do
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku
szkolnym 2017/2018. W tegorocznej edycji do wyjazdu zakwalifikowanych zostało 15 szkół.

23 marca - spotkanie z młodzieżą w ramach programu MINI PE

W marcu rozpoczął się cykl spotkań z uczniami szkół
podstawowych i gimnazjów „Mini Parlament Europejski”,
zainicjonowany przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w
Warszawie. Tematem pierwszego spotkania było „Co to jest
Parlament Europejski? Jak działa i jakie są jego zadania?”. W
trakcie spotkania młodzież zadawała pytania dotyczące
licznych zagadnień europejskich takich jak swoboda przepływu
osób, imigracja, procedury legislacyjne itp. W spotkaniu
uczestniczyło około 50 uczniów z różnych klas.
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Marzec-czerwiec - spotkania ze studentami dziennikarstwa

W tym okresie Piotr Wolski - attaché prasowy Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w
Polsce - odbył cykl spotkań ze studentami dziennikarstwa. Pierwsze z nich odbyło się 13 marca na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a kolejne w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym
(31 marca), na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (25 kwietnia), Uniwersytecie Gdańskim (27
kwietnia), Uniwersytecie we Wrocławiu (29 maja) i na Uniwersytecie Warszawskim (5 czerwca).

Podczas tych wydarzeń, studenci mogli poznać zasady funkcjonowania serwisu prasowego
Parlamentu Europejskiego, a także dowiedzieć się, na czym polega praca rzecznika prasowego i jak
wygląda pełnienie tej funkcji w instytucji unijnej. Wiele uwagi zostało także poświęcone problemowi
tzw. fake news, czyli nieprawdziwym i wprowadzającym w błąd informacjom.

3 kwietnia – początek wizyt w szkołach w ramach programu EPAS

Na początku kwietnia pracownicy BIPE rozpoczęli wizyty w szkołach, które przystąpiły do programu
„Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS). Celem spotkań było zapoznanie się z tym,
jak szkoła realizuje program, a w szczególności działania zalecane, do których należy m.in. użycie
scenariuszy edukacyjnych do prowadzenia lekcji europejskich. Pierwszą z wizytowanych szkół było
Technikum Informatyczne nr 1 z Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie. Tematem lekcji były instytucje
unijne, a szczególnie Parlament Europejski, jego rola, funkcje i współpraca z parlamentami
narodowymi państw członkowskich.

27-28 kwietnia - seminarium dla nauczycieli

W ostatnich dniach kwietnia grupa nauczycieli ze szkół objętych
programem Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)
w Polsce wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez PE w
Brukseli dla uczestników programu z większości państw UE.
Nauczyciele mieli możliwość poznania się i wymiany doświadczeń z
odpowiednikami z innych krajów europejskich, także
uczestniczących w programie EPAS. Dodatkowo, nauczyciele wzięli
udział w warsztatach, podczas których poznali efektywne techniki
nauczania o Unii Europejskiej.

8 czerwca - MINI PE

W Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie, w ramach cyklu spotkań z uczniami „Miniparlament
Europejski” odbyła się debata z uczniami z udziałem pracownika BIPE w Polsce. Głównym tematem
wydarzenia była polityka unijna względem uchodźców a także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
„Dlaczego ludzie uciekają ze swych krajów i jak UE radzi sobie z napływem migrantów?”
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18 września - spotkanie certyfikacyjne programu Szkoła-Ambasador we Wrocławiu

Tego dnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie
certyfikacyjne z nauczycielami kończące drugi
rok działania programu Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego (EPAS). Gościem
honorowym spotkania był poseł Kazimierz
Michał UJAZDOWSKI, który opowiedział o
swojej pracy w Parlamencie Europejskim. Poseł
Ujazdowski również wręczył tablice honorowe,
dyplomy i podziękowania przedstawicielom
szkół zaproszonym na spotkanie.

19 września - 24 listopada – warsztaty „Bohaterowie codzienności - prawa człowieka blisko
nas”

Trzecia edycja warsztatów dla młodzieży „Bohaterowie
codzienności – prawa człowieka blisko nas” odbyła się w
okresie od 19 września do 24 listopada 2017 r. w 10
szkołach ponadpodstawowych (Żyrardów, Pruszków,
Tomaszów Mazowiecki, Zawiercie, Kalisz, Bolesławiec,
Zakopane, Nowy Sącz, Sanok, Człuchów) oraz w trzech
bibliotekach miejskich (Kozienice, Hajnówka, Przyłęk).
Wzięło w nich udział 274 uczniów w wieku od 13 do 19
lat. Warsztaty skierowane były szczególnie do uczniów i
uczennic z mniejszych miejscowości i miały na celu

zapoznanie ich z definicją i nazwami praw i wolności człowieka, a także wartościami, jakie za nimi
stoją m.in poprzez przedstawienie sylwetek laureatów Nagrody im. A. Sacharowa. Zajęcia były też
okazją do informowania młodzieży o roli i pracach Parlamentu Europejskiego.

27 września - 1 października - Europejski Dzień Języków 2017 „Znajomy język obcy”

Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2017 Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce we
współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w
Polsce i instytutami językowymi, przygotowało wiele
wydarzeń zachęcających do nauki języków obcych i
prezentujących różnorodność językową naszego kontynentu
pod hasłem „Znajomy język obcy”.
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27 września w siedzibie Biura w Warszawie odbyły
się warsztaty dla nauczycieli i wychowawców w
klasach wielojęzycznych i wielokulturowych oraz
tych zainteresowanych zastosowaniem nowych
technologii w nauczaniu.

30 września i 1 października w siedzibie Instytutu
Cervantesa w Warszawie odbyły się warsztaty dla
rodziców i dzieci – zajęcia ogólnorozwojowe z
językami włoskim, francuskim, czeskim i
hiszpańskim dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz warsztaty

dla rodziców dzieci uczących się języków lub dorastających w rodzinach wielojęzycznych.

W tym roku Europejski Dzień Języków obchodzony był także w Częstochowie i Krakowie.
1 października w Krakowie w ramach Europejskiego Dnia Języków zrealizowano grę miejską „Strach
się bać!”, a także odbyła się projekcja filmu Toni Erdmann – laureata Nagrody Filmowej Parlamentu
Europejskiego LUX 2016.

29 września - spotkanie certyfikacyjne programu Szkoła-Ambasador w Warszawie

Tego dnia w Biurze Informacyjnym Parlamentu
Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie
certyfikacyjne dla szkół kończące drugi rok
działania programu Szkoła-Ambasador PE
(EPAS). Uczestnikami spotkania byli nauczyciele
realizujący program (Starsi Ambasadorowie),
uczniowie (Młodsi Ambasadorowie) oraz
dyrektorzy szkół. Zebranych przywitał dyrektor
BIPE, Jacek Safuta. Gościem honorowym
spotkania był wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego, Bogusław LIBERADZKI, który
opowiedział o swojej pracy. Na spotkaniu obecni
byli przedstawiciele 20 szkół, w tym 10 nowych szkół, które po spełnieniu wymogów programu
otrzymały tablicę honorową „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

27-28 października - spotkanie Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Warszawie

Przedstawiciele Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce uczestniczyli w
międzynarodowym spotkaniu Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP). W ramach spotkania
EYP przeprowadził symulację obrad Parlamentu Europejskiego z podziałem na komisje oraz sesję



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

20

plenarną. Pracownik Biura przeprowadził warsztaty dla wolontariuszy z różnych krajów UE na temat
działalności i specyfiki pracy PE. Warsztaty odbyły się 27 października w VI Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Dyrektor biura Jacek Safuta przybliżył
uczestnikom rolę PE w kształtowaniu polityk unijnych podczas zgromadzenia ogólnego EYP
kończącego spotkanie. Zgromadzenie ogólne miało miejsce 28 października w Głównej Auli
Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

13 listopada - spotkanie ze studentami Centrum Europejskiego UW

Tego dnia przedstawiciel BIPE poprowadził wykład dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego na temat funkcjonowania Parlamentu
Europejskiego. W trakcie wykładu przedstawiona została struktura
Parlamentu Europejskiego oraz procedury obowiązujące w jego pracach.
Dyskusja skupiła się na zasadach funkcjonowania komisji parlamentarnych,
pracach legislacyjnych oraz rezolucjach z własnej inicjatywy. Studenci mieli
możliwość zadać pytania szczegółowe zarówno dotyczące Parlamentu
Europejskiego jak i Unii Europejskiej.

14 listopada – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim „Migration Crisis as a challenge for
Democracy”

Na zaproszenie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego pracownik BIPE wziął udział w konferencji „Migration Crisis as a challenge for
Democracy”. W swoim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym ekspertom podstawowe wyzwania
Unii Europejskiej związane z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu oraz role i stanowisko
Parlamentu Europejskiego w tworzeniu prawa i wpływaniu na politykę migracyjną UE.

15 listopada - wizyta studentów dziennikarstwa w Strasburgu

17 studentów z wydziałów dziennikarstwa uczelni z całej Polski wzięło udział w seminarium dla
studentów dziennikarstwa w Strasburgu. Uczestnicy spotkali się z wiceprzewodniczącymi
Parlamentu Europejskiego Ryszardem CZARNECKIM i Bogusławem LIBERADZKIM oraz
posłem Michałem BONIM. W ramach seminarium obserwowali także debatę na sali posiedzeń
plenarnych i rozmawiali o pracy mediów w PE z dziennikarzami. Studenci mieli okazję zwiedzić
studia radiowe i telewizyjne udostępniane dziennikarzom relacjonującym prace Parlamentu oraz
dyskutować o wykorzystaniu mediów społecznościowych przez serwis prasowy PE. Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego od wielu lat współpracuje z wydziałami dziennikarstwa
szkół wyższych organizując wykłady na temat pracy mediów w Parlamencie Europejskim, źródeł i
sposobów weryfikacji informacji o Unii Europejskiej. W programie brali już udział studenci
uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Gdańskiego,
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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania, Społecznej
Akademii Nauk z Łodzi, Wyższej Szkoły Zawodowej z Elbląga.

15 listopada - spotkanie z uczniami w ramach projektu Mini Parlament Europejski na temat
handlu UE-Ukraina

Tego dnia w siedzibie Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce gościli uczniowie
z projektu Mini Parlament Europejski. Program
obejmuje serię spotkań z przedstawicielami instytucji
unijnych, którzy przybliżają młodzieży ich pracę.
Głównym tematem spotkania była kwestia handlu
UE-Ukraina. Pracownicy BIPE opowiedzieli również
o działalności Parlamentu Europejskiego oraz Biura
Informacyjnego PE w Polsce.

23-24 listopada - Seminarium dla nauczycieli EPAS w Parlamencie Europejskim

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
w Polsce zorganizowało wyjazd nauczycieli z
Wrocławia i Poznania do Brukseli. W ramach
dwudniowego seminarium dla uczestników
programu Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego nauczyciele wzięli udział w
warsztatach, podczas których mieli okazję
wymienić doświadczenia z uczestnikami
programu EPAS z innych państw UE.
Nauczyciele w ramach wizyty spotkali się z
wiceprzewodniczącą PE Evelyne

GEBHARDT oraz poznali nowe metody nauczania na temat UE i Parlamentu Europejskiego w
szkołach. Wizyta w Brukseli była także okazją do zwiedzenia Parlamentu i bezpośredniego
zapoznania się z zasadami jego działania.

30 listopada - spotkanie ze studentami UW

30 listopada przedstawiciel BIPE wziął udział w spotkaniu ze studentami Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Collegium Politicum UW. Tematem spotkania była
polityka informacyjna instytucji unijnych, współpraca UE z mediami oraz zadania rzeczników
prasowych.
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7-8 grudnia - spotkanie dla szkół rozpoczynających udział w programie Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego (EPAS)

W grudniu odbyło się spotkanie wprowadzające dla
nowych szkół programu Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego (EPAS). Rozpoczynając
trzecią edycję programu Biuro Informacyjne PE w
Polsce zaprosiło nauczycieli na dwudniowe
spotkanie informujące o zasadach uczestnictwa w
programie oraz przybliżające nauczycielom temat
funkcjonowania UE i Parlamentu Europejskiego. W
wydarzeniu uczestniczyło 40 nauczycieli z całego
kraju, w tym z 12 szkół, które przystąpiły do
programu po raz pierwszy. Uczestnicy dowiedzieli
się, jak realizować działania wymagane programem,
jak motywować uczniów do pracy w programie oraz jak ich nagradzać. Gościem specjalnym był
wiceprzewodniczący PE Ryszard CZARNECKI, który poprowadził wykład „UE na zakręcie. Co
dalej? Scenariusze przyszłości”.

19 grudnia - wykład dla studentów na temat polityki azylowej UE i roli PE w jej kształtowaniu

Biuro Informacyjne PE w Polsce zorganizowało spotkanie z grupą studentów Akademii
Koźmińskiego na temat polityki azylowej UE. Pracownik BIPE przybliżył uczestnikom wykładu
przyczyny migracji z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz działania podejmowane przez Unię w zakresie
przeciwdziałania kryzysowi uchodźczemu i nielegalnej migracji.

W ramach spotkania studenci otrzymali materiały informacyjne na temat działalności Parlamentu
oraz dowiedzieli się w jaki sposób aplikować na staż w PE i Biurach Informacyjnych PE. W
wykładzie uczestniczyło około 30 osób.

PROMOCJA WARTOŚCI UE I INFORMOWANIE O PE JAKO INSTYTUCJI

25 lutego - udział w debacie deliberatywnej „Reload Europe” na Uniwersytecie Warszawskim

Przedstawiciel Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce uczestniczył w debacie
eksperckiej „Reload Europe” organizowanej przez Instytut Europeistyki i Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo
Studiów Europejskich. Spotkanie dotyczyło obecnych wyzwań przed którymi stoi UE: kryzysu
migracyjnego, Brexit-u i jego konsekwencji oraz stosunków z Rosją.
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9 marca - debata i pokaz filmu z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
zorganizowało debatę pod tytułem „Efekt Matyldy -
Miejsce Kobiet w Świecie Nauki” z udziałem posłanki
do PE Agnieszki KOZŁOWSKIEJ-RAJEWICZ, dr
Patrycji Wizińskiej-Sochy, współzałożycielki i prezes
zarządu firmy NESTMEDIC, prof. Elżbiety Frąckowiak,
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, oraz prof. Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej z Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie. Debata dotyczyła sytuacji
kobiet w nauce i ich udziału w badaniach naukowych.

Następnie odbył się pokaz filmu „Maria Skłodowska-Curie” w reżyserii Marie Noëlle. W wydarzeniu
uczestniczyło ponad 130 osób.

14 marca - udział w debacie o migracjach „Czy znamy naszych sąsiadów?” w Gdańsku

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku i Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct-Gdańsk przedstawiciel BIPE w Polsce wziął udział w panelu dotyczącym
zjawiska migracji i uchodźstwa pod tytułem „Czy znamy naszych sąsiadów?” w Europejskim
Centrum Solidarności w Gdańsku. W debacie uczestniczyły osoby z Trójmiasta zaangażowane w
działania skierowane do imigrantów oraz młodzież z lokalnych szkół średnich. Przedstawiciel BIPE
wziął udział w panelu „Polska, Europa i Świat a kryzys migracyjny”.

25 marca - debata obywateli z okazji 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich

Z okazji 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego wraz
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i
Polską Fundacją Roberta Schumana zorganizowało
debatę z obywatelami pod tytułem „60 lat i co dalej”.
Trzygodzinna dyskusja odbyła się w grupach, na 6
tematów: bezpieczeństwo, kultura i tożsamość,
zatrudnienie, środowisko, zaufanie obywateli oraz
mobilność i migracje. W założeniu każdy z
uczestników miał wziąć udział w dyskusji na co
najmniej 3 tematy. Przy każdym stoliku był
moderator, który prowadził dyskusję, oraz ekspert,
który miał służyć swoją fachową wiedzą. Celem
debaty było włączenie społeczności lokalnych do
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dyskusji na temat kondycji oraz przyszłości integracji europejskiej, umożliwienie obywatelom
wyrażenia swoich oczekiwań związanych z Unią Europejską oraz zrozumienie przyczyn
narastającego eurosceptycyzmu i próba nawiązania dialogu z umiarkowanymi eurosceptykami. W
debacie wzięło udział 37 osób z 12 województw w różnym wieku, o różnym wykształceniu i
doświadczeniu.

5 maja - 26 września - pokazy filmu Toni Erdmann

W ramach obchodów Dnia Europy 2017 Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
zorganizowało serię wydarzeń dla mieszkańców
Warszawy. Pierwsze z tych wydarzeń odbyło 5 maja
w kinie Iluzjon, gdzie goście mogli obejrzeć
bezpłatny pokaz filmu Toni Erdmann - zdobywcę
Nagrody LUX - nagrody filmowej Parlamentu
Europejskiego. BIPE zorganizowało też pokazy tego
filmu w Ostrowie Wielkopolskim (30 maja), Zielonej
Górze (13 lipca) i Gorzowie Wielkopolskim (26
września) we współpracy z lokalnymi punktami
informacji europejskiej Europe Direct.

BIPE gościło też z pokazami filmów na 11. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu
Dolnym, gdzie 4 sierpnia zorganizowało specjalne pokazy Toni Erdmann (laureat Nagrody Filmowej
Parlamentu Europejskiego LUX 2016) i Nazywam się cukinia (finalista Nagrody LUX 2016).

6 maja – „Miasteczko Schumana” na Krakowskim Przedmieściu

BIPE było obecne w „Miasteczku
Schumana” na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie. W namiocie
BIPE na gości czekały materiały
informacyjne i promocyjne dotyczące
Parlamentu Europejskiego, quizy,
konkursy i atrakcje dla dzieci. Na
drukarce 3D symbolizującej
innowacyjność wspieraną przez
Parlament można było wydrukować
pamiątkowy medal. Dzieci mogły też
uczestniczyć w budowie ekologicznego
miasta przyszłości z materiałów
pochodzących z recyklingu.
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9 maja - Dzień Otwarty w BIPE

W Dniu Europy BIPE wraz z Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało Dzień
Otwarty przed swoją siedzibą w Warszawie.
Odwiedzający mogli zaopatrzyć się w ciekawe gadżety i
materiały informacyjne o Parlamencie Europejskim, a
także osobiście porozmawiać z pracownikami BIPE,
uwiecznić siebie na europejskiej fotografii, czy też
przebrać się za postacie z historii Polski.

17-23 października - konkurs dla internautów z okazji wręczenia Nagrody Sacharowa 2017

Z okazji wręczenia Nagrody Sacharowa 2017
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce zorganizowało konkurs dla użytkowników
portalu Facebook. Zadaniem uczestników
konkursu było odnalezienie w Karcie Praw
Podstawowych Unii Europejskiej prawidłowych
zapisów chroniących prawa, o które walczy trójka
finalistów nominowanych do Nagrody Sacharowa.
W trzech odsłonach konkursu łącznie wzięło udział
53 internautów, spośród których wybrano 9
zwycięzców.

27 października - II debata obywatelska „Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości”

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacją Schumana i Fundacją Adenauera zorganizowało
II debatę obywatelską zatytułowaną „Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości”.
Wydarzenie podzielono na trzy części poświęcone działalności Unii Europejskiej w dziedzinie
edukacji i zatrudnienia, ochrony środowiska oraz procedurze z art. 7, jaką Komisja Europejska
wszczęła wobec Polski w związku z domniemanym naruszeniem rządów prawa. W debacie wzięli
udział eksperci, którzy przybliżyli ponad 30 uczestnikom spotkania z całej Polski politykę unijną w
wymienionych obszarach. Po wystąpieniu eksperta odbyła się krótka dyskusja oraz seria pytań od
publiczności. Wydarzenie stanowiło kontynuację I Debaty Obywatelskiej „60 lat i co dalej”
zorganizowanej 25 marca z okazji 60-lecia traktatów rzymskich.
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27-29 października - Dni Nagrody LUX w Warszawie

27-29 października 2017 w warszawskim kinie Muranów
odbyły się Dni Nagrody LUX, w ramach których
zaprezentowano trzy filmy, które znalazły się w finale
konkursu o Nagrodę Filmową Parlamentu Europejskiego
LUX Prize. Na bezpłatnych pokazach widzowie mogli
zobaczyć: Krew Saamów‚ 120 uderzeń serca oraz Western.

Dni Nagrody LUX w kinie Muranów otworzył poseł do
Parlamentu Europejskiego Bogdan WENTA, członek
Komisji Kultury i Edukacji w PE. 27 października przed
projekcją pierwszego z finałowych filmów miała miejsce

debata „Kino europejskie czasów niepokoju: filmy jako zwierciadło współczesności”, w której udział
wzięli: Grażyna Torbicka (dziennikarka, dyrektor artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi),
Magda Sendecka (dziennikarka i krytyczka filmowa) oraz Łukasz Ronduda (reżyser filmowy).
Debatę moderowała Weronika Wawrzkowicz-Nasternak.

8 listopada - spotkanie z grupą Caritas Europa

Tego dnia w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie z grupą
przedstawicieli Caritas Europa. Tematami spotkania były skład i kompetencje Parlamentu
Europejskiego, sposoby komunikowania się posłów do PE z obywatelami oraz działania
podejmowane przez BIPE w Polsce.

24 listopada - projekcja filmu dokumentalnego Córka Jeziora

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
zorganizowało pokaz filmu dokumentalnego Córka
Jeziora. Reżyser Ernesto Cabellos pokazał jak przemysł
wydobywczy wpływa na życie lokalnych społeczności w
regionie Cajamarca w Peru. W dyskusji po filmie
eksperci podkreślali, że mieszkańcy krajów bogatych w
złoża mineralne nie traktują tych złóż jak
„przekleństwo”, ale raczej jako dar, który jest
niewłaściwie eksploatowany. Film jest ważnym głosem
w dyskusji o ochronie praw człowieka w kontekście
biznesu. Projekcję zorganizowano w warszawskiej
Kinotece we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Dokumentalnych HumanDoc.
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1 grudnia - debata „Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka”

Z okazji wręczenia tegorocznej Nagrody Sacharowa
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce zorganizowało debatę „Interesy ekonomiczne
a ochrona praw człowieka”. Debata odbyła się 1
grudnia 2017 w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. W debacie wzięli udział: Andrzej GRZYB
poseł do PE, członek Podkomisji Praw Człowieka,
Jacqueline Kacprzak, radca ministra w Ministerstwie
Rozwoju, Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej
Odpowiedzialności, Grzegorz Piskalski z Fundacji
CentrumCSR.PL oraz Jacek Olechowski z Polskiej

Rady Biznesu. Dyskusję poprzedziło wystąpienie (nagranie wideo) Aury Lolity Chavez, która
znalazła się w gronie finalistów nominowanych do tegorocznej Nagrody. Wydarzenie zostało
zorganizowane przy współpracy z Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz Instytutem Globalnej
Odpowiedzialności.

2 grudnia i 8 grudnia - wręczenie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w Krakowie

2 grudnia na scenie głównej Akademii Sztuk
Teatralnych w Krakowie wręczono Europejską
Nagrodę Obywatelską przyznaną w 2017 roku
Stowarzyszeniu Drogami Tischnera. Nagrodę
przyznano na wniosek posłanki do PE Róży
THUN. Po ceremonii wręczenia nagrody odbyła
się debata oraz wystąpienia młodych artystów.

8 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Europejska Nagroda Obywatelska została wręczona
Ewie Dados, nominowanej przez posła do PE
Krzysztofa HETMANA. Po ceremonii wręczenia
nagrody odbył się koncert Majki Jeżowskiej dla
uczestniczących w wydarzeniu dzieci.

Już we wrześniu Nagrodę odebrało Mazowieckie
Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, zgłoszone przez posłankę do PE Julię
PITERĘ. Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008
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roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich.
Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Spośród zgłoszonych
nominacji, krajowe jury w każdym kraju członkowskim wybiera maksymalnie pięć kandydatur do
nagrody. W 2007 r. w polskim jury zasiedli: Andrzej GRZYB, Krystyna ŁYBACKA i Marek
PLURA.

PROMOWANIE PE W MEDIACH

13 stycznia - Konferencja prasowa posła-sprawozdawcy Michała BONIEGO

Przed rozpoczęciem styczniowej sesji plenarnej
w Strasburgu Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego zorganizowało konferencję prasową posła
Michała BONIEGO z Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii (ITRE). Wydarzenie dotyczyło
nowych regulacji w sprawie łączności internetowej na
rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i
spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G,
których poseł był sprawozdawcą. W konferencji wzięli
udział m.in. dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej,
Gościa Niedzielnego i Polityki.

17 lutego - konferencja prasowa przewodniczącego Jerzego BUZKA

Dzień po zakończeniu lutowej sesji plenarnej w
Strasburgu Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce zorganizowało
konferencję prasową posła-sprawozdawcy
Jerzego BUZKA, przewodniczącego
parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii (ITRE) w sprawie projektu
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
dostaw gazu. W konferencji wzięli udział m. in.
dziennikarze TVP, Gazety Wyborczej i Polskiego
Radia 24 - Euronet Plus.
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3 marca - konferencja prasowa przewodniczącej Danuty HÜBNER

Dzień po zakończeniu marcowej sesji plenarnej w
Brukseli Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce zorganizowało konferencję
prasową posłanki Danuty HÜBNER. Wydarzenie
dotyczyło przyszłości Europy i negocjacji w sprawie
Brexitu, przy których posłanka pracuje jako
przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych
(AFCO). W konferencji wzięli udział dziennikarze
m.in. z TVN24, Radio Zet, Polsat News, TV Trwam,
TVP Info i Polskiej Agencji Prasowej.

9 marca - konferencja prasowa posłanki-sprawozdawczyni Agnieszki KOZŁOWSKIEJ-
RAJEWICZ

Przed rozpoczęciem marcowej sesji plenarnej w
Strasburgu Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce zorganizowało konferencję
prasową posłanki-sprawozdawczyni Agnieszki
KOZŁOWSKIEJ-RAJEWICZ z Komisji Paw
Kobiet i Równouprawnienia. Wydarzenie dotyczyło
dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w
życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet
w zakresie dostępu do towarów i usług oraz
dostarczania towarów i usług. Konferencja miała
charakter wideokonferencji pokazywanej na żywo na

profilu Facebook biura. Posłanka odpowiadała także na pytania komentatorów w mediach
społecznościowych. W sumie konferencję osiągnęła około 1200 odsłon.

20 - 22 czerwca - seminarium dla dziennikarzy w Brukseli

W dniach 20 - 22 czerwca w Brukseli odbyło się seminarium dla dziennikarzy radia i telewizji
zorganizowane przez BIPE. Uczestnicy spotkali się z posłami do PE: wiceprzewodniczącymi
Parlamentu Ryszardem CZARNECKIM i Bogusławem LIBERADZKIM oraz przewodniczącą
Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Danutą HÜBNER. Dziennikarze zapoznali się z ofertą PE
dla mediów, w tym dedykowanym serwisom audiowizualnym i prasowym. W seminarium
uczestniczyło 15 przedstawicieli mediów z Polski, reprezentujących w głównej mierze redakcje
lokalne i regionalne.
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17 lipca - publikacja przewodnika dla dziennikarzy

Tego dnia ukazało się nowe wydanie przygotowanego przez BIPE
przewodnika dla dziennikarzy. Adresowana specjalnie do polskich
mediów 80-stronicowa publikacja zawiera dane kontaktowe polskich
posłów do PE, działów serwisu prasowego, informacje o zasadach
korzystania z usług biura prasowego oraz parlamentarnego studia
radiowego i telewizyjnego. Przewodnik zawiera także podstawowe
informacje o Parlamencie Europejskim i jego kompetencjach. BIPE
zamówiło 500 egzemplarzy publikacji.

15 września - konferencja prasowa przewodniczącego Jerzego BUZKA

Dzień po zakończeniu sesji plenarnej w Strasburgu Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
zorganizowało konferencję prasową przewodniczącego
Komisji Przemysłu, Badań i Energii PE (ITRE) Jerzego
BUZKA. Wydarzenie poświęcone było stanowisku
Parlamentu Europejskiego w sprawie Nord Stream 2 oraz
nowo przyjętemu rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw
gazu. W konferencji prasowej wzięli udział dziennikarze m.in:
PAP, Gazety Wyborczej, TVN 24 i Polskiego Radia.

9 października - udział w ogólnopolskiej konferencji „Społeczeństwo obywatelskie w dobie
mediów społecznościowych”

Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego w Polsce Jacek Safuta wziął udział w
ogólnopolskiej konferencji pt. „Społeczeństwo
obywatelskie w dobie mediów społecznościowych”,
która odbyła się 9 października w sali konferencyjnej
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
W ramach wydarzenia zorganizowanego przez
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa
Obywatelskiego omawiano m.in. wpływ mediów
społecznościowych i „fake news’ów” na życie
publiczne, demokrację, politykę i społeczeństwo
obywatelskie, a także specyfikę przekazu w mediach
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społecznościowych oraz oczekiwania ich użytkowników od sfery publicznej. W ramach wystąpienia:
„Komunikacja instytucjonalna Parlamentu Europejskiego z obywatelami w dobie mediów
społecznościowych” dyrektor biura przedstawił, w jaki sposób Parlament Europejski utrzymuje
kontakty ze społeczeństwem obywatelskim poprzez media społecznościowe.

27 października - konferencja prasowa kontrsrawozdawcy Michała BONIEGO

Dzień po zakończeniu październikowej sesji plenarnej PE, w siedzibie BIPE odbyła się konferencja
prasowa Michała BONIEGO, kontrsprawozdawcy z Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Wydarzenie dotyczyło nowych projektów regulacji
w sprawie e-prywatności i cyberbezpieczeństwa w tym: ochrony kluczowych elementów sieci
internetowej, powołania zespołów obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, zaostrzenia zasad
śledzenia użytkowników internetu oraz reklamy celowanej. W konferencji prasowej wzięli udział
dziennikarze m.in: Dziennika Gazeta Prawna, Tygodnika Faktycznie oraz Tygodnika Przegląd.

23 listopada - seminarium dla dziennikarzy internetowych i blogerów

Tego dnia w siedzibie Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyły się
warsztaty dla dziennikarzy internetowych i blogerów.
Podczas szkolenia attaché prasowy BIPE Piotr Wolski
przedstawił zaproszonym gościom, w jaki sposób
korzystać z zasobów materiałów audiowizualnych
serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego, a także
ze studiów radiowych i telewizyjnych dostępnych dla
mediów. Celem warsztatów było wyjaśnienie

uczestnikom, w jaki sposób można znaleźć zdjęcia, infografiki i filmy video dotyczące spraw
europejskich. Dziennikarze dowiedzieli również się jak uruchomić transmisję na żywo z Parlamentu
Europejskiego na własnej stronie internetowej lub nagrać wywiad z posłem do PE będącym w
Brukseli lub Strasburgu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

6-8 marca - spotkanie sieci punktów informacyjnych Unii Europejskiej w Toruniu

Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Jacek Safuta uczestniczył w
otwarciu trzydniowego spotkania sieci unijnych punktów informacyjnych w Polsce zorganizowanego
w Toruniu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. J. Safuta przedstawił stanowisko
PE w sprawie przyszłości Unii Europejskiej i plany BIPE w Polsce na rok 2017.
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28 marca - udział w spotkaniu francusko-polskiej grupy roboczej samorządów terytorialnych
w Krakowie

Przedstawiciel Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce uczestniczył w spotkaniu
francusko-polskiej grupy roboczej samorządów terytorialnych zorganizowanej w Gdańsku przez
Związek Miast Polskich oraz Francuskie Stowarzyszenie Rady Gmin i Regionów Europy. Celem
spotkania było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami polskich samorządów (w perspektywie
wyborów 2019), promowanie informacji o PE oraz zbieranie informacji na temat oczekiwań
samorządowców w kwestii przyszłych prac legislacyjnych UE. W spotkaniu uczestniczyło około 50
samorządowców z Polski i z Francji. Przedstawiciel BIPE uczestniczył w panelu poświęconym
przyszłości Unii Europejskiej.

20/21 maja - BIPE podczas Nocy Muzeów w Sejmie

W nocy z 20 na 21 maja Biuro Informacyjne
Parlamentu Europejskiego w Polsce wzięło udział w
Nocy Muzeów w gmachu Sejmu RP, który otworzył
podwoje dla odwiedzających.

28 września - Udział w spotkaniu sieci i punktów
informacyjnych UE w Polsce

Tego dnia BIPE wzięło udział w corocznym spotkaniu
punktów informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce,
współorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce. Przedstawiciel BIPE przybliżył
uczestnikom bieżącą działalność Biura, zachęcając do
wsparcia działań informacyjnych dotyczących wyborów do
Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

28 listopada - Spotkanie ze Związkiem Miast Polskich

Tego dnia pracownik BIPE wziął udział w spotkaniu z Katarzyną Paczyńską, Kierownikiem Działu
Współpracy z Zagranicą Związku Miast Polskich, które odbyło się w siedzibie ZMP w Poznaniu.
Spotkanie dotyczyło ewentualnej współpracy BIPE Polska oraz ZMP w ramach promocji
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zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Omawiano kwestie związane z kalendarzem
(unikanie kolizji z wyborami samorządowymi) oraz zakresem możliwej współpracy. Rozważano
możliwość wspólnej organizacji spotkania/konferencji dla członków ZMP (lub kilku stowarzyszeń
samorządowych) w pierwszej połowie 2018 oraz innych wydarzeń już po wyborach samorządowych.
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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 pierwszej połowie 2017 roku BIPE udzieliło ponad 310 pisemnych i 900
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 DG COMM

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 październiku 2016 rozpoczął się cykl debat „Pytania o Europę” organizowanych przez warszawski
Instytut Spraw Publicznych i dofinansowanych przez Dyrekcję ds. Komunikacji Parlamentu
Europejskiego. W ramach projektu posłowie do Parlamentu Europejskiego, eksperci, naukowcy,
przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych omawiają bieżące sprawy związane z Unią
Europejską. Ostatnie wydarzenie cyklu odbyło się 14listopada 2017. Informacje o cyklu są dostępne
na stronie internetowej ISP.

„EUROFAKTY” są programem telewizyjnym z udziałem posłów do PE, emitowanym od stycznia do
grudnia na antenie TVP 3 Wrocław. Jest okazją dla posłów z dolnośląskiego i opolskiego okręgu
wyborczego, aby zaprezentować pracę Parlamentu Europejskiego. Omawiane są bieżące tematy
dotyczące Unię Europejską. Archiwum jest dostępne na stronie internetowej nadawcy.

Od grudnia 2016 do czerwca 2017 Telewizja Elbląska emitowała program o nazwie „Czas na
Parlament Europejski”. Każdy odcinek przedstawia tematy przegłosowane w ostatnich sesjach
plenarnych, wywiady z posłami do PE oraz strony internetowe powiązane z Unią Europejską.
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Audycję prezentują młodzi ludzi w wieku 16-25 lat, wyłonieni w casting. Archiwum jest dostępne na
stronie internetowej nadawcy.

Współdziałanie z BIPE we Wrocławiu

Mające siedzibę w Warszawie BIPE w Polsce ściśle współpracuje z refionanym biurem PE we
Wrocławiu, czego przejawem jest wspólne zorganizowanie m.in. Regionalnego Forum Dyskusyjnego
we Wrocławiu i spotkań ze szkołami uczestniczącymi w programie EPAS w południowo-zachodniej
Polsce.

Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy!

Warszawa

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/epwarszawa www.facebook.com/epwarszawa

www.twitter.com/PE_Polska

www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/videos

Wrocław

Regionalne Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Widok 10
50-052 Wrocław

+ 48 71 337 63 63
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epwroclaw@europarl.europa.eu www.europarl.pl/wroclaw

www.facebook.com/PEWroclaw

www.twitter.com/PE_Wroclaw


