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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego (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 swoich działaniach możliwie jak największą 
liczbę posłów do PE. 
 

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO W POLSCE 

 

 

Główne zadania BIPE w 2012 roku: 

 
 zwiększenie widoczności PE 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 Unii Europejskiej (UE); 

 

 zwiększenie zasięgu komunikacji dotyczącej PE poprzez zdefiniowanie grup 

docelowych oraz wykorzystanie oddziaływania mediów i liderów opinii publicznej; 

głównym średniookresowym celem działań jest dotarcie z informacją o PE do 

wszystkich istotnych kategorii społecznych w Polsce, a w szczególności do młodzieży; 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 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 jest istotnym celem w kontekście przygotowań do 

najbliższych wyborów do PE w 2014 roku; służyć temu ma systematyczne włączanie 

ich w działania BIPE; utrzymaniu istniejących relacji służą m.in. regularne publikacje 

biuletynu BIPE i dalsze rozbudowanie baz danych kontaktów; 

 

 utrwalenie i dalszy rozwój działań na poziomie lokalnym; szczególna uwaga jest 

poświęcona regionalnym forom dyskusyjnym z udziałem zainteresowanych grup 

interesu; tematem dyskusji powinny być 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 wagi tych debat publicznych; 

 

 przyczynienie się do zwiększenia widoczności PE poprzez program Euroscola i 

uczynienie z niego atrakcyjnego wprowadzenia w tematykę europejską dla przyszłych 

młodych wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 r.; 

 

 pogłębienie współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i 

rządem RP w celu zapewnienia dobrej widoczności PE w ramach programu 
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH 

 

W całym roku 2012 BIPE w Polsce: 

 

 zapewniło dystrybucję ponad 102 tysięcy ulotek i broszur informacyjnych o 

PE; 

 udzieliło prawie 750 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 1200 informacji 

telefonicznych; 

 zorganizowało 16 konferencji prasowych z udziałem posłów do PE; 

 wydało ponad 270 komunikatów prasowych i wysłało 3685 informacji SMS-

owych dla dziennikarzy; 

 zaprosiło 56 dziennikarzy na seminaria i sesje Parlamentu w Strasburgu i 

Brukseli; 

 zarządzało stroną internetową www.europarl.pl, którą w 2012 roku odwiedziło 

24665 osób oraz profilem na portalu Facebook, który "polubiło" do tej pory 

ponad 2 170 osób;  

 zapewniło wyjazdy 360 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola; 

 opracowało 243 przeglądy prasy. 

“Partnerstwa w Zarządzaniu”; w ramach partnerstwa BIPE dąży zwłaszcza do 

uwypuklenia bieżącej działalności posłów do PE; 

 

 realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE i 

dotyczących Nagrody im. Sacharowa, Nagrody LUX, Dnia Kobiet oraz kluczowych 

prac legislacyjnych PE; 

 

 dalszy rozwój działań informacyjnych i komunikacyjnych Biura Informacyjnego 

poprzez stronę internetową oraz portale społecznościowe, takie jak Facebook; 

 

 kontynuacja bliskiej współpracy z mediami poprzez docieranie do dziennikarzy 

zainteresowanych pracą konkretnych komisji PE, 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 biura informacyjnego PE we Wrocławiu. 
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DZIAŁANIA BIPE 

W OKRESIE LIPIEC-GRUDZIEŃ 2012 

Lipiec 

Spotkanie ze studentami Summer University 

3 lipca BIPE w Warszawie odwiedzili studenci Summer University Warsaw, organizowanego 

przez Szkołę Główną Handlową. Ponad 30 osób z całego świata zapoznało się z prezentacją o 

Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim przedstawioną przez pracownika biura Witolda 

Naturskiego. 

Nowa zakładka „Polscy posłowie do PE w sieci - Newshub” na stronie BIPE  

Od 11 lipca, na stronie internetowej BIPE w Polsce w 

jednym miejscu można śledzić aktywność polskich 

europosłów w internecie. W nowej zakładce pojawiają się 

na bieżąco wiadomości ze stron internetowych, blogów, 

Twittera, Facebooka, YouTube i innych serwisów 

społecznościowych, w których udzielają się polscy 

posłowie do PE.  

Zakładka jest elementem uruchomionego przez Parlament 

Europejski portalu EP Newshub, gromadzącego informacje 

publikowane przez wszystkich 754 posłów do PE oraz 

przez parlamentarne grupy polityczne (kluby poselskie).     

 

 

 

Gdzie trafią pieniądze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? - konferencja 

prasowa posła Jana Olbrychta 

13 lipca w siedzibie BIPE w Warszawie odbyła się 

konferencja prasowa posła sprawozdawcy Jana 

OLBRYCHTA na temat przyszłości Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i wsparcia 

inwestycji finansowanych przez EFRR. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele mediów: 

TVP, Polskiego Radia, Dziennika Gazety Prawnej i 

portalu EurActiv.pl. Reprezentowana była również 

Izba Gospodarcza Gazownictwa. Artykuły na temat 

konferencji ukazały się na portalach internetowych: pap.pl, polskieradio.pl oraz nettg.pl. 

Materiały z konferencji zostały następnie opublikowane na stronie internetowej BIPE. 
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Sierpień 
 

Film „Śniegi Kilimandżaro” na Festiwalu Sztuki i Filmu Dwa Brzegi  

Z inicjatywy BIPE ponad 900 gości Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa 

Brzegi w Kazimierzu Dolnym obejrzało 3 sierpnia pokaz francuskiego 

filmu „Śniegi Kilimandżaro” w reżyserii Roberta Guédiguiana, 

uhonorowanego w 2011 roku nagrodą filmową LUX. Film kreśli 

nostalgiczny portret francuskiej klasy średniej, wierzącej w ideały i 

ludzką solidarność.  

W trakcie festiwalu odbyły się premiery polskich i zagranicznych, 

wystawy, koncerty oraz występy.  

 

 

Udział w Europejskich Targach Produktów Regionalnych 

11 sierpnia BIPE w Polsce wzięło udział w trzeciej edycji 

Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem.  

Wydarzenie, zorganizowane przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, 

Promocji i Kultury, skoncentrowane było na tematach rolnych, w 

związku z przypadającą na rok bieżący 50. rocznicą ustanowienia 

Wspólnej Polityki Rolnej.  

W ogromnym namiocie na stoisku BIPE rozdawano materiały i 

broszury informacyjne poświęcone Wspólnej Polityce Rolnej i 

Parlamentu Europejskiego. Najmłodsi uczestnicy targów mieli 

możliwość zdobycia różnorodnych gadżetów poprzez 

uczestnictwo w konkursach. 

Polscy europosłowie, Róża THUN i Czesław SIEKIERSKI 

wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Agencji Rynku 

Rolnego i władz regionalnych, wzięli udział w konferencji pod 

tytułem „Produkty regionalne - szansa dla małych gospodarstw”.  

Spotkanie ze stażystami z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana 

8 sierpnia siedzibę BIPE w Polsce odwiedzili stażyści Polskiej Fundacji im. Roberta 

Schumana, aby zapoznać się z prezentacją przybliżającą pracę i uprawnienia Parlamentu 

Europejskiego oraz działalność BIPE. W czasie spotkania była też mowa o możliwościach 

współpracy w organizacji wydarzeń związanych z integracją europejską czy wartościami 

istotnymi z punktu widzenia PE. Goście uzyskali też informacje o stażach w instytucjach 

europejskich i o procesach rekrutacji urzędników unijnych.  
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Wrzesień 
 

Wręczenie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Polskiej Fundacji im. Roberta 

Schumana oraz Open Society Foundations 

21 września posłanki do Parlamentu 

Europejskiego, Lena KOLARSKA-

BOBIŃSKA i Róża THUN wręczyły medale i 

dyplomy laureatom Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej Polskiej: Fundacji im. Roberta 

Schumana i Open Society Foundations podczas 

uroczystości w siedzibie BIPE w Warszawie. 

Nagrodę w imieniu Polskiej Fundacji im. 

Roberta Schumana odebrała Anna Radwan, zaś 

Open Society Foundations reprezentowała Ewa 

Kulik-Bielińska z Fundacji Batorego. 

Na spotkaniu obecni byli dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia oraz portali 

internetowych eurofundsNews.pl i EurActiv.pl, a także goście z organizacji pozarządowych i 

przedsiębiorcy. 

 

Ogólnopolska promocja „Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej” 

W dniach 22-23 września, w ramach wspólnego projektu BIPE, 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, w dwudziestu galeriach handlowych w 19 

polskich miastach odbyła się akcja promująca tzw. europejską 

inicjatywę obywatelską.   

Akcja miała charakter niekomercyjny, dotyczyła praw i obowiązków 

wynikających z obywatelstwa w UE, w tym wejścia w życie 

mechanizmu inicjatywy obywatelskiej. Dla odwiedzających 

przygotowano quizy i konkursy wiedzy z tematyki europejskiej oraz 

specjalnie opracowane materiały informacyjne. Zainteresowani mieli 

też możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertem. Informacje o 

akcji ukazały się na portalu internetowym twojaeuropa.pl. 

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków w Krakowie i Warszawie 

W dniach 24-29 września BIPE w Polsce było jednym ze 

współorganizatorów obchodów tegorocznych 

Europejskich Dni Języków w Krakowie i Warszawie. 

Tegoroczna edycja zatytułowana była „Bądź aktywny - 

ucz się języków!”.22 września w Krakowie 

zorganizowano grę miejską „Gotuj się”. Na wspólnym 

stoisku BIPE i Przedstawicielstwa KE w „Europejskim 

Emulgatorze  
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Przedsiębiorczości” uczestnicy rozwiązywali testy językowe, targowali się w różnych językach 

i wykazywali zdolnościami aktorskimi pokazując na migi potrawy różnych kuchni. Zwycięzcy 

gry, dzięki uprzejmości gościa specjalnego imprezy, posłanki do PE Róży THUN, w nagrodę 

odbyli następnie wizytę studyjną w Brukseli. Dzień zakończyła projekcja filmu „Śniegi 

Kilimandżaro”, zdobywcy nagrody LUX 2011 Parlamentu Europejskiego. 

25 września BIPE współorganizowało na Uniwersytecie Warszawskim seminarium „Procedura 

rekrutacyjna na stanowisko tłumacza ustnego/pisemnego w Parlamencie Europejskim. 

Specyfika pracy tłumacza. Wymagane wykształcenie i kompetencje.” Seminarium prowadził 

Marcin Feder, szef zespołu tłumaczy języka polskiego w Parlamencie Europejskim. Na stoisku 

towarzyszącym seminarium BIPE udostępniło materiały informacyjne dotyczące Parlamentu 

Europejskiego. 

29 września na warszawskim Powiślu zorganizowano drugą w ramach Europejskiego Dnia 

Języków grę miejską, tym razem pod hasłem „Wor(l)d Travel 2012”. Zasady zabawy były 

podobne jak w przypadku poprzedniej gry. Drużyny składające się z 3-5 osób miały za zadanie 

utworzyć biuro turystyczne, dzięki któremu nawiązywały międzynarodowe kontakty, 

organizowały wycieczki i pomagały turystom w potrzebie. 

Wręczenie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu WIOSNA 

 

28 września w siedzibie BIPE w Polsce odbyła 

się ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej Stowarzyszeniu WIOSNA, które 

otrzymało ją za akcję pomocy świątecznej 

„Szlachetna Paczka”. Nagrody wręczał poseł do 

PE Marek MIGALSKI. 

W uroczystości uczestniczyli również europoseł 

Paweł KOWAL, wolontariusze „Szlachetnej 

Paczki”, dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej i 

portalu internetowego uniaeuropejska.org. Artykuły o tym wydarzeniu ukazały się na 

największych polskich serwisach informacyjnych: wyborcza.pl oraz onet.pl. 

Październik  
 

Spotkanie posła Jacka Protasiewicza z prezydentem 

Wiktorem Juszczenką 

1 października w siedzibie BIPE w Polsce, odbyło się spotkanie 

wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka 

PROTASIEWICZA z byłym ukraińskim prezydentem 

Wiktorem Juszczenką. Głównym tematem rozmowy było 

wypracowanie strategii PE i całej Unii Europejskiej w relacjach 

z Ukrainą, w kontekście październikowych wyborów 

parlamentarnych. 
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Na konferencji prasowej towarzyszącej spotkaniu obecni byli dziennikarze Gazety Wyborczej, 

Polskiego Radia, Radia Zet, portalu internetowego psz.pl oraz korespondent gazety Głos 

Ukrainy. Pełny tekst oświadczeń w formie mp3 oraz zdjęcia zostały zamieszczone na stronie 

internetowej BIPE. Konferencja była transmitowana na żywo na stronie internetowej biura. 

 

Debata „Wybory na Ukrainie w praktyce i teorii” z udziałem posła do PE Pawła Kowala 

We współorganizowanej przez BIPE w 

Polsce debacie, która odbyła się 5 

października udział wzięli: szef misji 

obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego 

na wybory na Ukrainie, Paweł KOWAL, 

Michaił Ochendowski z ukraińskiej 

Centralnej Komisji Wyborczej, 

Przewodniczący Komitetu Wyborców 

Ukrainy Ołeksandr Czernienko oraz 

ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich 

Wojciech Konończuk. 

Głównym tematem dyskusji był 

prawdopodobny przebieg oraz wynik wyborów, w kontekście pojawiających się informacji o 

ingerencji władz ukraińskich w przebieg wyborów. Współorganizatorem konferencji była 

Fundacja Energia dla Europy oraz European Centre for Modern Ukraine w Brukseli. 

W konferencji uczestniczyło ponad 30 gości, w tym 18 dziennikarzy, m.in. z TVP Info, 

tygodnika Polityka oraz Polskiego Radia i TOK FM. Pojawili się również przedstawiciele 

think-tanków, organizacji pozarządowych takich jak Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Publicznych, Polska Fundacja im. Roberta 

Schumana czy Biura Regionalnego Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie. Nagranie audio 

oraz zdjęcia opublikowane zostały na internetowej stronie BIPE. 

 

Regionalne Forum Dyskusyjne w Poznaniu 

O przyszłości budżetu Unii Europejskiej, polityce 

spójności i efektywności inwestowania środków 

europejskich dyskutowali europosłowie Filip 

KACZMAREK i Konrad SZYMAŃSKI oraz 

przedstawiciele samorządu terytorialnego, świata 

nauki i Komisji Europejskiej. Do zebranych kilka 

słów za pomocą wideokonferencji skierowała także 

posłanka Sidonia JĘDRZEJEWSKA. Debata pt. 

„Infrastruktura czy innowacje? Priorytety 

budżetowe Unii Europejskiej po 2013 roku” była 

punktem kulminacyjnym Regionalnego Forum Dyskusyjnego zorganizowanego przez BIPE w 

Polsce 8-9 października w Poznaniu. 

Tego samego dnia odbyło się współorganizowane przez BIPE oraz Wielkopolską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości szkolenie pod hasłem „Jak pozyskać środki z funduszy 

europejskich?” 
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Także w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego w poznańskim 

Pawilonie Nowa Gazownia otwarto wystawę „Uwaga na głowę”, której współautorami byli 

studenci korzystający z unijnego programu Erasmus. 

 

Przegląd filmów nagrodzonych LUX Prize w latach 2007-2011 

Od 17 do 21 października w Katowicach, a od 

26 do 28 października w Poznaniu odbyły się 

mini przeglądy filmów wyróżnionych przez 

Parlament Europejski Nagrodą Filmową LUX 

w latach 2007 - 2011. Pokazy zostały 

zorganizowane przez BIPE w Polsce przy 

współudziale Fundacji Wspierania Kultury 

Filmowej Cyrk Edison. 

Przed projekcjami wyświetlano krótkie 

wprowadzenie poświęcone nagrodzie LUX 

nagrane wcześniej przez posła do Parlamentu 

Europejskiego Piotr BORYSA, członka 

Komisji Kultury i Edukacji PE.  

Pokaz filmów w Katowicach obejrzało ponad 130 osób, a przegląd poznański - ponad 180. 

Artykuły o pokazach pojawiły się w Gazecie Wyborczej oraz portalach naszemiast.pl, 

karnet.pl, poznan.pl i strefaimprez.pl. 

 

Krajowe Forum Jednolitego Rynku w Warszawie 

18 października, z okazji 20-lecia jednolitego 

rynku, Ministerstwo Gospodarki zorganizowało 

konferencję „Forum Jednolitego Rynku”. W 

panelu dyskusyjnym zabrała głos posłanka do PE 

Róża THUN. BIPE w Polsce zorganizowało 

stoisko z materiałami informacyjnymi 

poświęconymi PE i jego decyzjom dotyczącym 

jednolitego rynku.  

 

 

Regionalne Forum Dyskusyjne w Radomiu 

29 października BIPE w Polsce zorganizowało w 

Radomiu debatę publiczną na temat Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz jej wpływu na codzienne życie 

mieszkańców wsi.  

Biorący udział w debacie pod tytułem „Reforma 

Wspólnej Polityki Rolnej. Jak wpłynie na życie 

mieszkańców wsi?” europosłowie Adam BIELAN i 

Jarosław KALINOWSKI oraz eksperci 

akademiccy, rządowi i europejscy poszukując 
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odpowiedzi na tytułowe pytanie przedstawili różne aspekty trwających właśnie negocjacji i 

przygotowań do kolejnej reformy WPR.  

Debacie, zorganizowanej w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego, przysłuchiwało się 

ponad 230 gości. Zainteresowani tą tematyką mieli również możliwość obejrzenia transmisji 

debaty na stronie internetowej BIPE.  

W piątek 26 października w ramach regionalnego forum odbyło się szkolenie „Wspólna 

Polityka Rolna i jej pozycja we współczesnej Europie oraz sytuacja na polskiej wsi.” Szkolenie 

zorganizowało BIPE w Polsce we współpracy z lokalnymi i regionalnymi organizacjami 

rolniczymi. 

Również 29 października w klubie studenckim Aula odbył się przegląd akcji artystycznych 

studentów i absolwentów Wydziału Sztuki radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego. Pokaz zatytułowany "Start of Art" nawiązywał do problemów współczesnej 

Polski i jej pozycji w Europie oraz sytuacji na polskiej wsi. 

 

Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2050 roku - konferencja prasowa posła do 

Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego 

29 października w siedzibie BIPE w Polsce odbyło 

się spotkanie posła do Parlamentu Europejskiego 

Jacka SARYUSZ-WOLSKIEGO z dziennikarzami. 

Poseł Saryusz-Wolski jest opiniodawcą, z ramienia 

Komisji Spraw Zagranicznych, sprawozdania PE nt. 

polityki energetycznej Unii Europejskiej do 2050 

roku.  Konferencja była poświęcona przede 

wszystkim bezpieczeństwu energetycznemu Unii 

oraz perspektywom redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Zdaniem posła, państwa 

członkowskie musza dążyć do uniezależnienia się od 

importu gazu. Poseł Saryusz-Wolski podkreślił rolę polityki energetycznej w działaniach 

Parlamentu Europejskiego oraz kwestii wydobycia gazu łupkowego. 

Na sali obecnych było wielu przedstawicieli mediów: Gazety Wyborczej oraz Polska The 

Times, Polskiej Agencji Prasowej, Radia PIN oraz Polskiego Radia. Relacje z konferencji 

ukazały się na stronach internetowych: wyborcza.biz.pl, bankier.pl, wm.pl. Konferencję 

transmitowano na żywo poprzez stronę internetową BIPE. Tuż po konferencji, na stronie 

ukazały się materiały w formie nagrań audio oraz zdjęć. 

 

Konferencja prasowa posła Pawła Kowala, szefa misji obserwacyjnej PE na wybory na 

Ukrainie 

30 października w siedzibie BIPE w Polsce szef 

misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego 

na wybory na Ukrainie, poseł Paweł KOWAL 

spotkał się z dziennikarzami. W imieniu 

delegacji, której przewodniczył, przedstawił 

główne problemy, które wystąpiły podczas 

ukraińskich wyborów. Poseł Kowal jest na co 

dzień przewodniczącym stałej delegacji PE do 
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Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. 

 Na spotkaniu byli obecni dziennikarze TVP, Polskiego Radia, PAP oraz portalu 

uniaeuropejska.org. Relacje z wydarzenia ukazały się na portalach: gazeta.pl i PAP. 

Konferencja prasowa była transmitowana na stronie internetowej BIPE, a nagranie audio oraz 

zdjęcia opublikowano na tej stronie tuż po konferencji prasowej. 

Listopad 
 

Przegląd filmów nagrodzonych LUX Prize w latach 2007-2011 

Od 9 do 11 listopada w Kielcach, a od 16 do 18 

listopada w Krakowie odbyły się przeglądy filmów 

wyróżnionych przez Parlament Europejski Nagrodą 

Filmową LUX w latach 2007 - 2011. Pokazy zostały 

zorganizowane przez BIPE w Polsce przy współudziale 

Fundacji Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison. 

Podobnie jak wcześniej w Katowicach i Poznaniu przed 

projekcjami wyświetlano krótkie wprowadzenie 

poświęcone nagrodzie LUX nagrane wcześniej przez 

posła do Parlamentu Europejskiego Piotr BORYSA, członka Komisji Kultury i Edukacji PE.  

 

Ponadto pokaz filmu "Śniegi Kilimandżaro" podczas przeglądu filmów w Krakowie 

poprzedziła debata na temat wspólnych wartości prezentowanych w europejskich filmach. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dr Wojciech Burek z Instytutu Europeistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog Adam Jaśków oraz reprezentant kina Agrafka Maciej 

Gil. 

 

Pokazy filmów cieszyły się dużym zainteresowaniem. W Kielcach uczestniczyło w nich 

łącznie ponad 900 osób, a w Krakowie - ponad 450. Relacje z tych wydarzeń pojawiły się w 

dzienniku Gazeta Wyborcza oraz na portalach internetowych: naszemiasto.pl, karnet.pl, 

student.kielce.pl, wici.info, strefaimprez.pl oraz pik.kielce.pl. 

 

Seminarium dla dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych w Brukseli 

W dniach 12-14 listopada BIPE zorganizowało 

wyjazdowe seminarium informacyjne dla polskich 

dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych w 

Brukseli. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 10 

osób, reprezentujących następujące redakcje: TVP 

Katowice, TVP INFO, Polskie Radio, Radio PiN, Radio 

Konin, Radio Plus, TVP Parlament, Radio Plus Łódź, 

TVN24 oraz Akademickie Radio Kampus.  

 

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli dziennikarze mieli okazję spotkać się 

podczas sesji informacyjnych z polskimi posłami do PE: Jackiem SARYUSZ-WOLSKIM, 

Pawłem KOWALEM i Wojciechem OLEJNICZAKIEM. Seminarium objęło również 

spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz służb prasowych i informacyjnych 

Parlamentu.  
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Cotygodniowe spotkania "Śniadanie w Parlamencie" w radiu VOX  

11 listopada Radio VOX rozpoczęło emisję nowego cyklu 

cotygodniowych, niedzielnych godzinnych audycji pod tytułem 

"Śniadanie w Parlamencie", którego gośćmi są posłowie do Parlamentu 

Europejskiego. Program otrzymał dofinansowanie z Dyrekcji 

Generalnej ds. Komunikacji PE (DG COMM) i powstaje przy 

współpracy z BIPE w Polsce. W inauguracyjnym odcinku udział wziął 

szef BIPE Jacek Safuta. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem 

www.voxfm.pl/pe/sniadanie_w_parlamencie . 

Konkurs dziennikarski dla studentów 

BIPE w Polsce, we współpracy z Euractiv.pl, zorganizowało konkurs 

dziennikarski dla studentów. Jego uczestnicy mieli za zadanie napisać 

artykuł prasowy na temat "Obywatelstwo europejskie - same prawa czy 

także obowiązki?".  

Do konkursu zgłoszono aż 97 artykułów studentów z całej Polski. Jury 

konkursowe, w którym zasiedli między innymi posłowie do PE Paweł 

KOWAL, Wojciech OLEJNICZAK oraz Rafał TRZASKOWSKI.  

Zdobywczyni pierwszego miejsca została zaproszona na sesję plenarną 

Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, a dzięki uprzejmości 

europosłów zasiadających w jury laureaci kolejnych sześciu miejsc - do Parlamentu 

Europejskiego w Brukseli. 

 

Pokaz filmów-finalistów LUX Prize 2012 

W dniach 16-18 istopada w warszawskim Kinie 

Muranów odbył się pokaz filmów - tegorocznych 

finalistów Nagrody Parlamentu Europejskiego 

LUX: "Jestem Li", "Tabu" oraz "To tylko wiatr".  

Projekcję filmu poprzedziła debata pod tytułem 

"Europa - wciąż ziemia obiecana?", której 

uczestnicy poruszali kwestie imigracji w Unii 

Europejskiej. W dyskusji udział wzięli: posłanka do 

Parlamentu Europejskiego Róża THUN, Rafał 

Kostrzyński z biura Wysokiego Komisarza ONZ 

ds. Uchodźców, wiceprezydent Centrum im. 

Adama Smitha Andrzej Sadowski oraz Rafał Białas 

z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  

Przed rozpoczęciem seansu wyświetlono krótką 

wiadomość wideo od członka Komitetu Kultury 

Parlamentu Europejskiego, posła Piotra 

BORYSA.  

Przeglądowi filmów towarzyszyła kampania 

informacyjna na infoscreenach zainstalowanych w 

warszawskim metrze. 

http://www.voxfm.pl/pe/sniadanie_w_parlamencie
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Projekcje filmów cieszyły się dużym zainteresowaniem, trzy filmy obejrzało łącznie ponad 600 

osób. Wzmianki na temat pokazu filmów ukazały się w dodatku Co jest grane? do Gazety 

Wyborczej oraz na portalach internetowych: wp.pl, warszawa.dlastudenta.pl, stopklatka.pl, 

portalfilmowy.pl, irka.com.pl, eu.ngo.pl, rp.pl, film.wp.pl. 

 

Grudzień 
 

Debaty, pokazy filmów oraz koncert z okazji przyznania Nagrody Sacharowa 2012 

Irańczykom Jafarowi Panahi i Nasrin Sotoudeh 

BIPE w Polsce zorganizowało dwie debaty oraz pokazy filmów irańskich twórców, które 

odbyły się w ramach Festiwalu Filmowego WatchDocs. Pokazy filmów poprzedzone były 

debatami z udziałem polskich posłów do PE, ekspertów i dziennikarzy.  

7 grudnia w Lublinie odbyła się dyskusja "Iran - 

szanse demokratyzacji" na temat praw człowieka 

w Iranie. Wśród zaproszonych gości znalazła się 

posłanka Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA, a 

także irański reżyser Maziar Bahari i dziennikarka 

Gazety Wyborczej Ludwika Włodek-Biernat. Po 

debacie uczestnicy spotkania mieli okazję 

obejrzeć film "Wyznania pod przymusem" w 

reżyserii gościa Maziar Bahariego. W sali kinowej 

zgromadziło się ponad 50 osób zainteresowanych 

debatą oraz filmem. 

 

9 grudnia w Warszawie w kolejnej debacie, 

zatytułowanej "Iran - ściszonym głosem", wzięli 

udział poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł 

ZALEWSKI, irański dziennikarz Omid 

Nikfarjam oraz prof. Anna Krasnowolska i prof. 

Wiktor Osiatyński. Debacie towarzyszyła 

projekcja filmów Jafara Panahiego: "Krąg" i "To 

nie jest film". Na widowni zasiadło ponad 240 

osób. 

 

 

14 grudnia w Cafe Kulturalna Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się koncert 

poświęcony twórczości Jafara Panahiego. Na scenie pojawiły się zespoły The Saint Box oraz 

Pictorial Candi.  

 

Przeglądowi filmów towarzyszyła kampania informacyjna na infoscreenach zainstalowanych 

w warszawskim metrze. Relacje z tych wydarzeń pojawiły się w wielu serwisach 

internetowych: Moje Radio Lublin, Dla Studenta, Gazeta Prawna, Polska Lokalna, Tok FM, 

Purpose.com, NGO, Znak, Solidarni z Iranem. 
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Początek programów "Magazyn Europarlamentu" w Telewizji Elbląskiej 

10 grudnia w Telewizji Elbląskiej rozpoczęto emisję 

nowego programu publicystycznego "Magazyn 

Europarlamentu" objętego dofinansowaniem z DG 

COMM Parlamentu Europejskiego.  

 

Audycja przybliża historię, rolę i znaczenie 

Parlamentu Europejskiego w życiu każdego 

Europejczyka. W pierwszym odcinku 

zaprezentowano między innymi wywiad z posłem do PE Jerzym BUZKIEM. Więcej 

informacji o programie można znaleźć pod adresem: 

www.tv.elblag.pl/artykuly/51/magazyn_europarlamentu/. 

 

Lekcja europejska i transmisja z uroczystości przyznania UE Pokojowej Nagrody Nobla 

10 grudnia w Punkcie Informacyjnym Unii 

Europejskiej w siedzibie BIPE w Polsce poseł do 

PE Rafał TRZASKOWSKI rozmawiał z 

uczniami jednego z warszawskich liceów na 

temat roli Unii w szerzeniu pokoju w powojennej 

Europie.  

 

Następnie, za pomocą wideokonferencji, 

uczestnicy spotkania połączyli się z BIPE we 

Wrocławiu, skąd wiceprzewodniczący PE Jacek 

PROTASIEWICZ przybliżył zebranym istotę 

Pokojowej Nagrody Nobla i wyjaśnił, dlaczego w tym roku przyznano ją właśnie Unii 

Europejskiej. Spotkanie zakończyła bezpośrednia transmisja z Oslo, z ceremonii wręczenia 

przedstawicielom Unii Pokojowej Nagrody Nobla 2012. 

 

Kampania informacyjna na temat Nagrody im. Sacharowa 2012 i  tegorocznej Pokojowej 

Nagrody Nobla  

W dniach 10-12 grudnia, na stronie głównej portalu Interia.pl była wyświetlona informacja o 

tegorocznej Nagrodzie im. Sacharowa oraz Pokojowej Nagrodzie Nobla przyznanej Unii 

Europejskiej. W ramach kampanii rozesłano maile do ponad 250 tysięcy kont, a w serwisie 

Interia.pl pojawił się podwójny billboard oraz artykuł sponsorowany o laureatach Nagrody im. 

Sacharowa, wraz z filmem przygotowanym przez Europarl TV. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv.elblag.pl/artykuly/51/magazyn_europarlamentu/


PARLAMENT EUROPEJSKI 

BIURO INFORMACYJNE W POLSCE 

 

16 

Szkolenie dla uczestników projektu "Spotkania z Parlamentem Europejskim" 

14 grudnia w siedzibie BIPE w Polsce odbyło się 

spotkanie z uczestnikami realizowanego przez 

Polską Fundację im. Roberta Schumana projektu 

"Spotkania z Parlamentem Europejskim". 

Podczas spotkania. pracownicy BIPE przedstawili 

gościom zasady funkcjonowania Parlamentu 

Europejskiego i mówili o działalności BIPE.  

Gościem specjalnym spotkania był poseł do PE 

Janusz WOJCIECHOWSKI, który opowiedział 

przybyłym, na czym polega praca europosła, a 

następnie odpowiadał na pytania. 

 

Szkolenie było pierwszą częścią projektu, który otrzymał dofinansowanie DG COMM 

Parlamentu Europejskiego w 2012 roku. W jego ramach mają odbywać się liczne spotkania z 

młodzieżą, lekcje europejskie, gry miejskie oraz symulacja sesji Parlamentu Europejskiego. 

 

Konferencja posła do PE Janusza Wojciechowskiego na temat zmian w przepisach o 

transporcie zwierząt 

14 grudnia poseł-sprawozdawca PE Janusz 

WOJCIECHOWSKI przedstawił 

dziennikarzom informacje na temat przyjętej 

przez Parlament Europejski rezolucji 

wprowadzającej między innymi ośmiogodzinny 

limit transportu zwierząt, harmonizację 

przepisów UE oraz krajowych w zakresie 

stosowania sankcji za łamanie przepisów w tym 

zakresie oraz promocję rozwoju rzeźni 

lokalnych. 
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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 drugiej połowie 2012 roku BIPE udzieliło prawie 400 pisemnych i ponad 

500 telefonicznych odpowiedzi na zapytania obywateli. 

Monitorowanie mediów 

BIPE we współpracy z firmą 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, 

przewodniczącego, posłów czy komisji PE. Ponadto BIPE dba o informowanie PE o bieżących 

wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.  

Granty 

Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez Dyrekcję 

Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) projektom służącym informowaniu 

społeczeństwa o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty 

merytorycznie, sprawdzają, czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość 

wypowiedzenia się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu. 

Partnerstwo w zarządzaniu 

BIPE współpracuje, na co Dzień z Przedstawicielstwem KE 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.  
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Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy! 

 

 
 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 

ul. Jasna 14/16a; 00-041 Warszawa 

tel.: +48 22 595 24 70 

faks: +48 22 595 24 80 

e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu  

Internet: www.europarl.pl/epwarszawa  

Facebook: www.facebook.com/epwarszawa 

 

 

 

Informacje o działalności regionalnego Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu można znaleźć 
na stronie internetowej www.europarl.pl/wroclaw lub poprzez bezpośredni kontakt: 

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław 

tel.: +48 71 337 63 63 

faks: +48 71 347 23 40 

e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu 

 

mailto:epwarszawa@europarl.europa.eu
http://www.europarl.pl/epwarszawa
http://www.facebook.com/epwarszawa
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