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MISJA BIURA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W POLSCE W 2019 ROKU 

 
 

 
Biuro Kontaktowe Parlamentu Europejskiego w Polsce, zwane dalej Biurem PE 
(BPE), realizuje w Polsce strategię komunikacyjną PE i plan działania Dyrekcji 
Generalnej Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji (DG COMM). Zgodnie 
z decyzją Prezydium PE „zasadniczą funkcją biur jest informowanie 
i komunikowanie w imieniu Parlamentu, tak aby obywatele mogli zrozumieć, jaki 
wpływ ta instytucja wywiera na ich życie”.   
 
Służy temu budowanie trwałych relacji z: 
 

 obywatelami; 
 interesariuszami; 
 mediami. 

 
Biuro zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przezeń działaniach możliwie jak 
największą liczbę posłów do PE i zachęca do tego swoich partnerów. 
 
W pierwszej połowie roku BPE brało udział w przygotowaniu specjalnego planu działania 
z myślą o wyborach do Parlamentu Europejskiego mających się odbyć w maju 
2019 roku, a następnie przystąpiło do realizacji planu, w tym promocji polskojęzycznej 
internetowej platformy poświęconej wyborom tymrazemglosuje.eu. 
 
Działania BPE 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. 
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BPE W LICZBACH 

 
 

W 2019 roku BPE w Polsce (Warszawa): 
 
 zapewniło dystrybucję ponad 180 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i materiałów 

promocyjnych o PE; 
 
 udzieliło prawie 2200 odpowiedzi na pytania telefoniczne, listowne i emailowe; 
 
 zorganizowało lub współorganizowało 18 debat/spotkań posłów do PE z interesariuszami 

i mediami; 
 
 zaopiniowało 49 wniosków o patronat Parlamentu Europejskiego; 

 
 wysłało 233 komunikatów prasowych i 2476 informacji SMS-owych dla dziennikarzy; 
 
 zaprosiło 113 dziennikarzy na seminaria i 105 na sesje Parlamentu w Strasburgu 

i Brukseli; 
 
 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w 2019 roku odwiedziło ponad 

217 tysięcy osób, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory 22 500 osób, 
i kontami na portalach: Twitter, które aktualnie obserwuje 7 552 osób i Instagram 
(1650 obserwujących); 

 
 ułatwiło wyjazdy 360 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola oraz 

80 uczniów z programu Szkoła-Ambasador (EPAS);  
 

 realizowało program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (ang. EPAS) z 
61 szkołami w roku szkolnym 2019/2020;  
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WSTĘP 
 
W pierwszej połowie 2019 r. działania Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce (biura w 
Warszawie i Wrocławiu) były związane głównie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a 
ich realizacja koncentrowała się wokół kampanii thistimeimvoting.eu / tymrazemglosuje.eu. 

Działania te były skierowane do obywateli, w szczególności młodzieży, interesariuszy 
i mediów. Wolontariusze aktywnie angażujący się w informowanie o majowych wyborach do 
PE reprezentowali stosunkowo wysoki - w porównaniu z innymi państwami członkowskimi - 
odsetek osób deklarujących wsparcie dla kampanii, którzy zarejestrowali się na platformie 
thistimeimvoting.eu / tymrazemglosuje.eu. 

Szkolne olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej oraz Kongres Rad Młodzieżowych w Słupsku 
okazały się - spośród innych licznych działań - skutecznymi narzędziami współpracy 
z młodymi wyborcami. Równolegle do centralnej kampanii profrekwencyjnych spotów 
telewizyjnych PE, nadawanie spotów radiowych zamówionych przez BPE przyczyniło się do 
bezprecedensowej frekwencji w Polsce. Podobny efekt osiągnęły także krótkie filmy 
z celebrytami i innymi obywatelami zachęcające Polaków do głosowania, które publikowane 
były na profilach BPE w mediach społecznościowych. 

W drugiej połowie roku działalność BPE koncentrowała się przede wszystkim na 
konstytuowaniu się nowego Parlamentu Europejskiego, w tym zajęciu przez polskich posłów 
miejsc w poszczególnych komisjach parlamentarnych, i powołaniu nowej Komisji 
Europejskiej, w tym na wyborze nowej przewodniczącej KE, przesłuchaniach kandydatów na 
komisarzy i zatwierdzeniu nowego składu Komisji. Działania te były skierowane do różnych 
grup obywateli i miały także na celu utrzymanie zaangażowania wolontariuszy, którzy 
przyczynili się do wysokiej frekwencji w wyborach do PE i którzy zgodzili się nadal 
informować innych obywateli o PE po zarejestrowaniu się na platformie together.eu / 
wspolnie.eu. 

Przez cały rok BPE stwarzało posłom do PE będącym oficjalnymi przedstawicielami PE 
możliwości dodatkowego kontaktu z obywatelami, w szczególności interesariuszami 
i dziennikarzami. Biura, wspierane przez wolontariuszy i partnerów, nadal informowały 
o debatach i rezolucjach PE, przyjętych przepisach i wartościach, których broni, wskazując 
wpływ decyzji PE na życie codzienne obywateli oraz wpływ, jaki mogą mieć wyborcy na 
decyzje Parlamentu Europejskiego. Wydarzenia zorganizowane przez biura z okazji Dnia 
Europy przyciągnęły dużą liczbę odwiedzających, podobnie jak pokazy filmów 
wygrywających lub walczących o nagrodę LUX przyznawaną przez PE. 
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DZIAŁANIA BPE WARSZAWA W 2019 ROKU 
 
 

BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z OBYWATELAMI 
 
8 stycznia - stoisko BPE podczas ogólnopolskiego dnia informacyjnego programu 
Erasmus+ 
 

Podczas dnia informacyjnego programu 
Erasmus+ pracownicy Biura Parlamentu 
Europejskiego promowali kampanię 
tymrazemglosuje.eu zachęcającą do 
wzięcia udziału w majowych wyborach do 
PE. Na stoisku dostępne były publikacje o 
działalności Parlamentu Europejskiego 
oraz dotyczące wyborów i kampanii 
tymrazemglosuje.eu.  
 
 
 
 

 
 
9 stycznia - rozstrzygnięcie konkursu „Regionalne Dania Świąteczne i Noworoczne” 
 

Zadaniem konkursowym było wykonanie 
tradycyjnej potrawy świątecznej lub 
noworocznej, typowej dla któregoś z 
regionów/krajów Unii Europejskiej i 
opublikowanie zdjęcia oraz przepisu pod 
wpisem konkursowym na Facebooku. 
Konkurs miał na celu poznanie europejskich 
tradycji świątecznych i noworocznych. W 
konkursie wyłoniono dziesięciu laureatów. 
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21-22 stycznia - wizyta dyrektora Stephena Clarka 
 
Do Warszawy przyjechał Stephen 
Clark, dyrektor biur kontaktowych 
Parlamentu Europejskiego. Spotkał 
się on z zespołami Biur PE w 
Warszawie i Wrocławiu, Markiem 
Prawdą, dyrektorem 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce, partnerami i 
wolontariuszami kampanii 
profrekwencyjnej, a także z Łucją 
Iwaniec - zastępczynią dyrektora 
biura ds. komunikacji Sejmu RP. S. 
Clark odwiedził też kampus 
Kolegium Europejskiego w Natolinie. 
 
 
7 lutego, Toruń - Światowy Dzień Wyborów 
 
Z okazji Światowego Dnia 
Wyborów Studenckie Koło 
Naukowe Prawa Wyborczego 
Elektor, działające przy Centrum 
Studiów Wyborczych UMK 
w Toruniu zaprosiło licealistów, 
którzy po raz pierwszy głosowali w 
wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, do udziału 
w seminarium i debacie opartej na 
modelu oksfordzkim. W spotkaniu 
wpisującym się w kampanię 
informacyjną tymrazemglosuje.eu 
wziął udział dyrektor BPE Jacek Safuta, który udzielił także wywiadu Telewizji Toruń i radiu 
PiK. 
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18 lutego - spotkanie z nauczycielami: „Masz głos... decyduj... nie rezygnuj’’ 
 

Było to jedno z wielu spotkań 
zorganizowanych w tym roku przez 
biuro, aby promować aktywizację 
młodzieży przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego. 
Zapoczątkowało ono cykl spotkań z 
nauczycielami i uczniami szkół 
warszawskich zorganizowany we 
współpracy z Biurem Edukacji m.st. 
Warszawy i Warszawskim Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i Szkoleń (WCIES). Uczestnicy 
dowiedzieli się między innymi o 

kampanii profrekwencyjnej i historii praw wyborczych kobiet w Polsce. Ponadto specjaliści z 
WCIES przedstawili własne działania w kontekście wyzwań współczesności, a także sposoby 
na aktywizację i mobilizację uczniów. Program spotkania obejmował także prezentację 
scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz propozycje tematów rozmów z młodzieżą.  
 
 
19 lutego, Gdańsk - spotkanie sieci informacyjnych UE 
 
Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w 
Polsce Jacek Safuta przedstawił założenia i 
przebieg kampanii tymrazemglosuje.eu na 
spotkaniu Punktów Informacji Europejskiej 
Europe Direct, Centrów Dokumentacji 
Europejskiej i ekspertów TEAM Europe 
zorganizowanym w Gdańsku przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Polsce. 
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20 lutego - szkolenie dla prowadzących warsztaty „Młodzież ma głos” 
 

Przedstawicielka BPE przeprowadziła 
dwugodzinne warsztaty dla przedstawicieli 
organizacji i instytucji należących do sieci 
Eurodesk Polska. Szkolenie nosiło tytuł 
„Wybory do Parlamentu Europejskiego - 
sukcesy polskich eurodeputowanych i 
kampania informacyjna Tym razem głosuję” 
i stanowiło element działań 
profrekwencyjnych przed wyborami do PE. 
 
 
 
 

 
 
7 marca - wizyta uczniów II LO z Gdyni 
 

Podczas spotkania uczniowie zapoznali się 
z działaniami Unii Europejskiej, w 
szczególności Parlamentu Europejskiego. 
Omówione zostały zasady funkcjonowania 
PE, a także przypomniano o wyborach do 
PE zaplanowanych na 26 maja. Aby 
zachęcić do udziału w nich, 
zaprezentowano platformę 
tymrazemglosuje.eu, dzięki której możliwe 
było osobiste zaangażowanie w kampanię 
oraz promowanie udziału w wyborach do 
PE.  
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6 - 21 marca - spotkania z uczniami: „Masz głos... decyduj... nie rezygnuj’’ 
 

W siedzibie BPE w Warszawie 
odbyły się spotkania z uczniami 
szkół, które realizują projekt 
„Masz głos... decyduj... nie 
rezygnuj” we współpracy z 
Biurem Edukacji m.st. 
Warszawy i Warszawskim 
Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń. W 
trakcie warsztatu i gry 
symulacyjnej uczniowie szkoły 
podstawowej i liceum mieli 
okazję dowiedzieć się m.in. co 
robi Parlament Europejski, 

dlaczego każdy głos w wyborach europejskich ma znaczenie i jakie cechy powinien mieć 
idealny europoseł. Wyposażeni w wiedzę i doświadczenie uzyskane podczas warsztatu, 
uczniowie wrócili do swoich szkół i mieli za zadanie przeprowadzić podobne szkolenia i 
symulacje wyborów. Podsumowania całej serii spotkań dokonano 23 maja 2019 r. 
 
 
7 marca - debata „Kobiety w dyplomacji. Jak rozbić szklany sufit?” 
 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
BPE w Polsce zorganizowało w 
Warszawie debatę „Kobiety w 
dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?”, 
która miała na celu przybliżyć tematykę 
udziału kobiet w dyplomacji i polityce 
międzynarodowej. Zaproszeni goście 
Božena Forštnarič Boroje - Ambasador 
Słowenii w Polsce, Orsolya Zsuzsanna 
Kovács - Ambasador Węgier w Polsce, 
Emer Margaret O'Connell - Ambasador 
Irlandii w Polsce, Anna Raduchowska-

Brochwicz - radca-minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Lech Miodek - 
wieloletni dyplomata wspólnie debatowali nad przyczynami dysproporcji płci w tym obszarze. 
Dyskusję moderowała dziennikarka radiowa Karolina Głowacka. Debatę panelową 
poprzedziła prezentacja kampanii tymrazemglosuje.eu oraz wyniki badań Instytutu Spraw 
Publicznych nad udziałem kobiet w polskiej polityce. 
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7 marca, Kraków - o karierze w instytucjach UE na Wiosennych Targach Pracy UEK 
 

Pracownicy BPE wzięli udział w Wiosennych 
Targach Pracy organizowanych przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie (UEK). Podczas 
targów odpowiedzieliśmy na wiele pytań o 
możliwości stażu i zatrudnienia w Parlamencie 
Europejskim i innych instytucjach UE. 
 
Zainteresowani mogli uzyskać materiały 
informacyjne o procesie rekrutacyjnym i 
konkursach organizowanych przez Europejski 
Urząd Doboru Kadr. Targi były okazją do 
informowania o zbliżających się wyborach do 
Parlamentu Europejskim i kampanii 

informacyjnej tymrazemglosuje.eu. Targi odwiedziło kilka tysięcy osób. 
 
 
20 marca - warsztaty dla studentów SGH „UE, co dla nas znaczy?” 
 

Podczas spotkania przedstawicielka BPE 
zapoznała studentów i studentki z zasadami 
działania UE, w szczególności Parlamentu 
Europejskiego. Skupiono się na tym, by 
przedstawić w jaki sposób UE wpływa na 
codzienne życie Europejczyków. 
Zaprezentowana została także platforma 
tymrazemglosuje.eu, która miała 
zaangażować wolontariuszy przed wyborami 
do PE oraz promować oddanie swojego głosu 
na kandydatów i kandydatki do PE. W 
spotkaniu wzięło udział 60 osób.  
 

 
 
20 marca - symulacja kampanii promującej uczestnictwo w wyborach 
 
Warsztat skierowany do uczniów klas licealnych oraz klas gimnazjalnych, a także ich 
nauczycieli, miał na celu przygotowanie do symulacji kampanii wyborczej w szkole. 
Uczniowie dowiedzieli się kto wybiera PE, kto może być wybierany do PE i dlaczego warto 
brać udział w wyborach, jakie korzyści mają obywatele z udziału Polski w procesie 
decyzyjnym UE. Przygotowali się również do przeprowadzenia w swoich szkołach kampanii 
propagującej udział w wyborach do PE. 
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22 marca - rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 
 
Decyzją jury składającego się z 4 osób: posłów 
do Parlamentu Europejskiego Adama GIERKA, 
Andrzeja GRZYBA i Kosmy 
ZŁOTOWSKIEGO oraz przedstawicielki 
Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych 
Katarzyny Kuligowskiej, zwyciężył projekt 
„Summer School on Data Science” zgłoszony 
przez Katarzynę Walachowską. W ramach 
projektu od 2015 roku na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu odbywają się 
letnie kursy z analizy danych, otwarte dla studentów i wykładowców z 30 krajów.  
 
Laureaci etapu krajowego zmierzyli się z uczestnikami z pozostałych krajów Unii 
Europejskiej. Główną nagrodę otrzymała włoska audycja radiowa Europhonica IT, która 
umożliwia studentom zabranie głosu na temat przyszłości Wspólnoty i jest nadawana w kilku 
krajach.  
 
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest adresowana do osób w wieku od 
16 do 30 lat, które realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między 
obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. W 
konkursie biorą udział osoby lub grupy realizujące programy wymiany młodzieży, projekty 
internetowe w skali europejskiej czy organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży. 
 
 
26 marca - spotkanie z Radą Młodzieżową z Sejn 
 

Podczas spotkania zorganizowanego 
wspólnie z Przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Polsce 
przedstawicielka BPE omówiła 
najważniejsze fakty dotyczące 
majowych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Zaprezentowano także 
profrekwencyjną kampanię 
tymrazemglosuje.eu oraz zachęcano do 
aktywnego zaangażowania się i 
udziału w wyborach europejskich. W 
spotkaniu wzięło udział 25 osób.  
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26 marca - spotkanie z wolontariuszami kampanii tymrazemglosuje.eu z UW 
 

W siedzibie BPE w Warszawie 
omówiona została strategia działań 
przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego. Wolontariusze 
kampanii tymrazemglosuje.eu 
dowiedzieli się między innymi o 
tym, jak w przeszłości wyglądały 
wybory do PE i jak kształtowała się 
frekwencja wyborcza. 
Zaprezentowano także wyniki 
ankiet dotyczących wiedzy na 
temat PE, które przeprowadzono 
wśród polskich studentów. 

Wolontariusze zapoznali się też z informacjami dotyczącymi głosowania korespondencyjnego, 
głosowania przez pełnomocnika oraz szczególnych uprawnień niepełnosprawnych wyborców.  
 
 
27 - 29 marca, Słupsk - Europejski Kongres Rad Młodzieżowych 
 

205 osób z 71 rad młodzieżowych z całej Polski 
miało możliwość pogłębić swoją wiedzę między 
innymi z zakresu funkcjonowania UE, współpracy z 
mediami czy wystąpień publicznych. Druga część 
projektu była skoncentrowana na możliwości 
wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, tj. 
w ramach konkursu, którego celem było 
przygotowanie jak najlepszego wydarzenia 
profrekwencyjnego przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego. Uczestnicy zorganizowali między 
innymi spotkania z radnymi, konkursy czy 
happeningi. Laureaci konkursu zostali zaproszeni do 

udziału w wizycie studyjnej w Brukseli lub letniej szkole europejskiej.  
 
Organizatorami Kongresu byli Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro 
Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży, Fundacja Civis Polonus, 
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz sieć Team Europe. BPE 
przygotowało serię czterech warsztatów dla uczestników kongresu. Obejmowały one 
zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi majowych wyborów do 
Parlamentu Europejskiego oraz z kampanią tymrazemglosuje.eu. Przedstawicielki działu 
prasowego BPE opowiedziały również o swojej pracy, a także o działaniach biura. W 
warsztatach wzięło udział 80 uczestników kongresu. 
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28 marca - rozstrzygnięcie konkursu Euroscola  
 
Ogłoszone zostały wyniki kolejnej polskiej edycji 
konkursu dla młodzieży szkół średnich - Euroscola. 
Konkurs, tak jak w poprzednim roku, był dwuetapowy. 
Do pierwszego etapu, mającego formę quizu 
internetowego składającego się z 30 pytań nt. Unii 
Europejskiej, zgłosiło się ponad 200 klas ze szkół  
z całej Polski. Na każde pytanie należało odpowiedzieć 
w określonym przedziale czasowym. Maksymalna 
liczba punktów do zdobycia wynosiła 60, zaś czas 
potrzebny na przeprowadzenie gry to 15 minut.  
Do drugiego etapu przechodziły grupy, które uzyskały 
minimum 30 punktów. Etap miał charakter kreatywny: 
uczniowie mieli przygotować prace w formie filmiku, 
fotoreportażu, eseju lub mema. Sześć zwycięskich 
szkół, w tym dwie uczestniczące w programie Szkoła-
Ambasador PE, będzie miało następnie okazję wcielić się na jeden dzień w rolę posła do PE 
i dowiedzieć się, na czym polega jego praca w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.  
 
 
Kwiecień - maj - kampania promująca wybory do PE w mediach społecznościowych 
 

Aby promować majowe wybory do Parlamentu 
Europejskiego, biuro PE w Polsce nawiązało 
współpracę z rysownikiem Andrzejem 
Milewskim (Andrzej Rysuje). Przygotował on 
serię memów, które w żartobliwy sposób 
zachęcały do udziału w wyborach. Memy 
osiągały wysokie zasięgi na wszystkich 
kanałach (FB, TT, Instagram), dodatkowo 
rysownik umieszczał je na swoich kanałach, 
gdzie również miały wysoki wskaźnik 
interakcji. Seria pięciu memów pojawiła się na 
mediach społecznościowych BPE od 29 
kwietnia do 23 maja. 
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W mediach społecznościowych Biura 
PE w Polsce wybory promowały 
także znane osobistości ze świata 
telewizji, muzyki, filmu i sportu oraz 
tzw. influencerzy. Zasięg tych postów 
wyniósł od kilku do ponad stu tysięcy 
osób. W kampanii „Twój glos jest 
ważny!” udział wzięli: B. Kozidrak, 
G. Torbicka, T. Organek, M. Meyer, 
M. Sadowska, A. Holland, K. 
Grochola, P. Pawlikowski, A. 
Partyka, A. Piaseczny, Maffashion (J. 
Kuczyńska). Posty pojawiały się na 
mediach społecznościowych BPE od 
4 do 24 maja. 
 
 
 

 
 
Dodatkowo przygotowano także serię 
kilkuminutowych filmów pokazujących w jaki 
sposób działania Unii Europejskiej wpływają na 
nasze codzienne życie. Według statystyk zasięg 
filmów wyniósł od kilkuset tysięcy do nawet 
miliona osób (w zależności od tematu filmu). 
Największą popularność osiągnął film „Pan 
Sebastian i pszczoły” (na FB ilość wyświetleń 
255 678). Seria dziesięciu filmów była 
publikowana na mediach społecznościowych BPE 
od 1 marca do 26 kwietnia. 
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4 kwietnia - 26 maja - zegary odliczające czas pozostały do wyborów do PE 
 
Aby zachęcić do wzięcia udziału w wyborach do PE, 
w Warszawie ustawione zostały dwa zegary odliczające czas 
pozostały do majowych wyborów. Jeden z zegarów został 
ustawiony w hali głównej Dworca Centralnego, dzięki czemu 
tysiące podróżnych dziennie mogło go zobaczyć. Drugi 
z zegarów stanął w pasażu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, zachęcając studentów i pozostałe osoby 
odwiedzające bibliotekę do głosowania. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 kwietnia, Płock - finał XVI Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o UE 
 

W III Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Marii Dąbrowskiej w Płocku 
odbył się finał XVI 
Międzypowiatowego Konkursu 
Wiedzy o Unii Europejskiej pod 
hasłem „Młodzi przyszłością 
Europy”. Konkurs od VII edycji 
był objęty patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w Warszawie.  
 
Podczas gali wręczania nagród, 
przedstawicielka BPE wygłosiła 

prelekcję na temat Parlamentu Europejskiego i jego wpływu na życie codzienne obywateli, a 
także zapoznała wszystkich uczestników z kampanią tymrazemglosuje.eu. 
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5 - 28 kwietnia - kampania tymrazemglosuje.eu w kinach 

 
W ramach kampanii 
profrekwencyjnej BPE zleciło 
produkcję 30-sekundowego spotu 
zachęcającego do pójścia na 
wybory i promującego kampanię 
tymrazemglosuje.eu. Głównym 
założeniem projektu było dotarcie 
do obywateli w całej Polsce w 
mniejszych ośrodkach (głównie 
miasta do 100.000 mieszkańców) 
z informacją o wyborach. W 
dniach od 5 do 28 kwietnia 2019 
dotarliśmy do 502 348 widzów z 

zaplanowanego pakietu 500 tys. 
 
 
9 kwietnia - Dzień Europejski pod hasłem ,,Wartości, Technologia, Demokracja” 
 

 
W ramach unijnego projektu „You vote EU” 
w Warszawie odbył się Dzień Europejski 
zorganizowany przez Collegium Civitas. 
Wydarzenie było otwarte dla szerokiej 
publiczności i mediów. W panelu „Działać, 
patrzeć, angażować się – rola obywateli w 
Unii Europejskiej” przedstawicielka BPE w 
Polsce zaprezentowała kampanię 
tymrazemglosuje.eu oraz działania 
edukacyjne zmierzające do zwiększenia 
wiedzy o roli PE i frekwencji w wyborach 
europejskich. Do panelu zaproszono 

organizacje pozarządowe i instytucje promujące inicjatywy, które zajmują się angażowaniem 
wyborców. W wydarzeniu udział wzięło 120 osób, głównie studentów, zaś transmisja miała 
500 wyświetleń. 
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10 kwietnia - spotkanie informacyjne i debata pt. „Udział osób z niepełnosprawnościami 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019” 
 

Spotkanie zorganizowane przez Biuro 
Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z 
Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami 
miało na celu przedstawienie możliwości 
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w 
wyborach. Uczestnicy zastanawiali się również 
wspólnie nad sposobami zwiększenia udziału 
osób z niepełnosprawnościami w życiu 
politycznym.  
 
Głos w dyskusji zabrali Krzysztof Pater 
z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, Wojciech Dąbrówka z Państwowej Komisji Wyborczej, Jarosław Zbieranek - 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Anna Drabarz z Polskiego Forum Osób z 
Niepełnosprawnościami. 
 
11 kwietnia, Lublin - spotkania o wyborach europejskich 
 
Na zaproszenie Forum Młodych Dyplomatów przedstawiciele BPE poprowadzili na 
Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkania 
otwarte o wyborach do Parlamentu Europejskiego w ramach kampanii tymrazemglosuje.eu. 
Studenci wyrazili wolę zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej promocji wyborów 
europejskich, a także potrzebę nieustannego informowania obywateli o warunkach 
członkostwa w UE. 
 
12 kwietnia - konferencja „Europe on Track” 
 
Przedstawicielka BPE wzięła udział 
w konferencji zorganizowanej przez 
SGH w Warszawie, podczas której 
zaprezentowała kampanię 
tymrazemglosuje.eu. Prezentacja 
dotyczyła niskiej frekwencji w 
wyborach do PE oraz miała na celu 
przedstawienie korzyści z większego 
angażowania się w formowanie nowego 
PE. Ponadto przedstawicielka BPE 
poinformowała o zwalczaniu 
dezinformacji przez instytucje Unii 
Europejskiej.  
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28 kwietnia, Łódź - „Bieg dla Europy” i piknik rodzinny 
 

BPE w Polsce oraz Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce 
zorganizowały 28 kwietnia w Łodzi „Bieg 
dla Europy” oraz piknik rodzinny. Oba 
wydarzenia miały na celu zachęcenie do 
wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego oraz promocję kampanii 
tymrazemglosuje.eu.  
 
Prawie pół tysiąca biegaczy miało do 
pokonania dystans 5,5 km w malowniczym 
lesie Łagiewnickim w łódzkim Arturówku. 

Przedstawiciele organizatorów wygłosili krótkie prelekcje na temat wyborów, a na stoiskach 
rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne.  
 
Po biegu odbył się piknik rodzinny, w trakcie którego zapewniono liczne atrakcje dla dzieci 
promujące aktywność sportową. Uczestnicy mieli możliwość zarejestrowania się na platformie 
tymrazemglosuje.eu, a także otrzymania materiałów wyborczych w specjalnie przygotowanych 
stoiskach. 
 
 
29 kwietnia - warsztaty ,,Let’s take a Closer Look!” 
 

Koło Spraw Zagranicznych 
Instytutu Spraw 

Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego 
(KSZ ISM UW) razem ze 
stowarzyszeniem Wojownicy 
Klawiatury (WK) i BPE w 
Polsce zorganizowało 
warsztaty „Let's Take a Closer 
Look!” z fact-checkingu i 
narzędzi monitorowania 
fałszywych informacji o Unii 
Europejskiej. Spotkanie było 
skierowane do 

anglojęzycznych 
wolontariuszy kampanii 
thistimeimvoting.eu i było 

poświęcone zjawisku fake news, promocji głosowania w wyborach europejskich 2019 i 
kampanii thistimeimvoting.eu. Podczas spotkania można było się dowiedzieć o rosnącym 
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zagrożeniu dezinformacją w Unii Europejskiej w mediach społecznościowych i jaki ono ma 
wpływ na środowisko polityczne i wyborcze.  
 
Szkolenie rozpoczęło pokazanie filmu o propagandzie lat 80. w Polsce. Przedstawiono 
przykłady popularnych mitów o Unii (np. rzekoma cenzura Internetu w dyrektywie o prawach 
autorskich)  
i podano sposoby walki z nimi. Warsztaty przeprowadziły uczestniczki projektu Wojownicy 
Klawiatury oraz wolontariuszka kampanii tymrazemglosuje.eu. 
 
 
7 maja, Kraków - debata ekspercka „Wybory do Parlamentu Europejskiego - wszystko, 
co chcesz wiedzieć, a boisz się zapytać” 
 

Wydarzenie, które otworzył prof. dr 
hab. Zdzisław Mach, dziekan 
Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych 
UJ, miało na celu przybliżenie 
działalności Parlamentu 
Europejskiego oraz jego wpływu na 
życie obywateli. Następnie zaproszeni 
goście - Jacek Safuta, dyrektor Biura 
Parlamentu Europejskiego w Polsce, 
dr Magdalena Góra z Instytutu 
Europeistyki UJ oraz Karolina 
Zbytniewska, redaktor naczelna 

portalu Euractiv.pl, rozmawiali o tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Podczas spotkania zaprezentowano także w jaki sposób można wziąć udział w głosowaniu 
poza miejscem stałego zamieszkania. Uczestnicy obejrzeli również spot „Wybierz swoją 
przyszłość - Wybory europejskie 26 maja 2019” przygotowany przez Parlament Europejski. 
Organizatorami debaty byli: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz 
Koło Naukowe Europeistyki. 
 
 
Obchody Dnia Europy 
 
 
9 maja - Dzień Otwarty w BPE 
 
9 maja z okazji Dnia Europy BPE zorganizowało Dzień Otwarty przed wspólną siedzibą 
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Głównym celem tego wydarzenia było 
przybliżenie mieszkańcom Warszawy działalności Parlamentu Europejskiego, a także - ze 
względu na zbliżające się wybory europejskie - zachęcenie do wzięcia w nich udziału oraz 
promocja kampanii profrekwencyjnej tymrazemglosuje.eu. Goście Dnia Otwartego rozmawiali 
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z pracownikami biura, pobierali broszury, otrzymywali flagi europejskie i inne materiały 
informacyjne i promocyjne. Przy stoisku można się było również zarejestrować się jako 
uczestnik kampanii profrekwencyjnej. 
 
Podczas Dnia Otwartego 9 maja 
BPE gościło grupę młodzieży z 
LXIII LO im. Kossutha z 
Warszawy (Szkoła-Ambasador 
Parlamentu Europejskiego). 
Uczniowie, z których niektórzy 
już mogli głosować  
w wyborach do PE, wysłuchali 
wykładu o historii Deklaracji 
Schumana oraz idei integracji 
europejskiej. Wspólnie 
świętowano Dzień Europy oraz 
15. rocznicę członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Spotkanie 
zakończyło się pokrojeniem tortu w kształcie flagi Unii Europejskiej. 
 
Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut In.Europa z okazji Dnia Europy 9 maja  
w Centrum Nauki Kopernik BPE zaprezentowało kampanię tymrazemglosuje.eu i zachęcało 
młodych ludzi do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. 
 
 
11 maja – „Miasteczko Schumana” na Krakowskim Przedmieściu 
 
BPE było obecne w Miasteczku 
Schumana na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie.   
W namiocie biura na gości czekały 
materiały informacyjne i promocyjne 
dotyczące Parlamentu Europejskiego, 
quizy, konkursy i atrakcje dla dzieci. 
Każdy uczestnik mógł po raz kolejny 
wyrazić opinię o kształcie przyszłego 
budżetu UE, sprawdzić swoją wiedzę 
rozwiązując quiz o tematyce unijnej 
lub zrobić sobie zdjęcie w foto-budce. 
Uwagę przyciągało stworzone przez 
studentów ASP Drzewo Życzeń, na 
którym każdy mógł zawiesić swoje 
życzenia z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. 
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18 maja - Noc Muzeów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
 

BPE w Polsce wzięło 
udział w Nocy Muzeów w 
Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, gdzie 
również oferowaliśmy 
szereg ciekawych zabaw i 
atrakcji. 
 
W trakcie powyższych 
trzech wydarzeń 9, 11 i 18 
maja nasze punkty 
informacyjne odwiedziło 
około 9.600 osób. 
 
 
 

 
 
15 maja - wykład o PE i wyborach z Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym 
 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce gościło członków Polsko-Niemieckiego Forum 
Gospodarczego z SGH i z Uniwersytetu w Kolonii. Zebrani dowiedzieli się, jak funkcjonuje 
Parlament Europejski oraz jak ważną rolę odgrywa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. 
Wyświetlony został film promujący wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 pt. „Wybierz 
swoją przyszłość”. Ostatnim punktem spotkania było zaproszenie uczestników do udziału  
w kampanii tymrazemglosuje.eu oraz zaprezentowanie dobrych praktyk, jak informować i 
zachęcać do głosowania wyborach do PE w swoim otoczeniu. 
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20 maja - „Weź to pod lupę!” - warsztaty dla wolontariuszy w ramach kampanii 
tymrazemglosuje.eu 
 
Spotkanie zorganizowane w 
siedzibie BPE dotyczyło 
narzędzi UE służących 
weryfikacji faktów oraz 
monitoringowi fałszywych 
wiadomości. Miało też na celu 
zwiększenie czujności na 
manipulację i ukazanie, w jaki 
sposób nieprawdziwe i 
pozbawione podstaw 
merytorycznych publikacje 
internetowe mogą wpływać na 
nasze decyzje i opinie. 
Eksperci przybliżyli 
wolontariuszom genezę 
inicjatywy i sposoby jej realizacji, a także przedstawili praktyczne narzędzia monitoringu 
wykorzystywane do zwalczania fałszywych wiadomości. W spotkaniu wzięło udział 20 
wolontariuszy i wolontariuszek.  
 
 
22 maja - spotkanie o wyborach do PE w Centrum Kultury Łowicka 
 

Na zaproszenie fundacji Klasa Kobiet 
dyrektor BPE w Warszawie wziął udział w 
spotkaniu poświęconym wyborom do 
Parlamentu Europejskiego. Celem spotkania 
było przybliżenie słuchaczom działalności 
PE i wyborach zaplanowanych na 26 maja, a 
także kampanii profrekwencyjnej PE 
realizowanej w Polsce przez BPE. Spotkanie 
w Centrum Kultury Łowicka zgromadziło 
czterdzieści osób. 
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23 maja - spotkanie podsumowujące kampanię - „Masz głos... decyduj... nie rezygnuj’’  
 
Spotkanie było okazją do 
omówienia rezultatów 
prowadzonej w warszawskich 
szkołach kampanii 
profrekwencyjnej, a także 
szansą na wymianę doświadczeń 
między nauczycielami i 
uczniami. Kolejnymi punktami 
spotkania były problematyka 
społeczna w podstawie 
programowej oraz 
przedstawienie postaw 
warszawskiej młodzieży wobec 
Unii Europejskiej. W spotkaniu 
udział wzięli nauczyciele, uczniowie, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz doradcy metodyczni. 
 
 
24 maja - „Kulisy Parlamentu Europejskiego” – spotkanie i dyskusja na temat roli PE  
 

24 maja w siedzibie BPE młodzież, 
studenci oraz uczniowie z dwóch 
szkół uczestniczących w programie 
EPAS wzięli udział w spotkaniu na 
temat Parlamentu Europejskiego i 
jego roli.  
 
Podczas spotkania z uczniami 
Technikum nr 11 w Zespole Szkół nr 
7 im. P. Wysockiego i LXIII Liceum 
im. L. Kossutha oraz studentami 
Uniwersytetu Warszawskiego 
przedstawione zostały główne 
zadania, misja i struktura Parlamentu 
Europejskiego. Stażyści 

warszawskiego BPE omówili ponadto możliwości podjęcia praktyk i staży w instytucjach 
unijnych. Wydarzenie zgromadziło czterdziestu uczestników.  
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26 maja - wieczór wyborczy w biurze PE w Warszawie 
 

W Punkcie Informacji 
Europejskiej w Warszawie odbył 
się wieczór wyborczy 
zorganizowany przez BPE w 
Polsce przy wsparciu 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce. Wieczór 
prowadziła dr Małgorzata 
Bonikowska, prezes Centrum 
Stosunków Międzynarodowych. 
 
Podczas wieczoru dyrektor Biura 
PE w Polsce, Jacek Safuta, 
podziękował za zaangażowanie i 
współpracę wolontariuszom i 
wolontariuszkom kampanii 

profrekwencyjnej tymrazemglosuje.eu. Najaktywniejsi wolontariusze i wolontariuszki zostali 
wyróżnieni certyfikatami. Wyrazy uznania za wsparcie kampanii przekazano m.in. także dla 
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct 
Słupsk.  
 
Podczas wieczoru wyborczego oglądano transmisję ze studiów wyborczych w Polsce i 
Parlamencie Europejskim w Brukseli z komentarzem politycznym członków Team Europe. 
Wolontariuszki kampanii tymrazemglosuje.eu przeprowadziły quiz z nagrodami na temat 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wspólnie świętowano rekordową frekwencję 
wyborczą w Polsce - 46%.  
 
17 czerwca - spotkanie „Europa z naszej ulicy” 
 
Biuro Parlamentu Europejskiego 
odwiedziła grupa uczniów i 
nauczycieli uczestniczących w 
programie „Europa z naszej ulicy”. 
Celem tej ogólnopolskiej inicjatywy 
jest odkrywanie przez młodzież 
wspólnego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego  
i społecznego, a także rozwój postawy 
życzliwości, otwartości i lepszego 
rozumienia innych narodowości. W 
trakcie spotkania pracownicy Biura 
przedstawili programy dla młodzieży 
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realizowane przez Parlament Europejski (Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego, 
Euroscola, European Youth Event). Dzięki symulacji procesu stanowienia prawa nasi goście 
mieli ponadto okazję wcielić się w rolę europejskich legislatorów. 
 
 
17 czerwca - spotkanie wolontariuszek i wolontariuszy wspólnie.eu 
 
W Biurze Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie wolontariuszy i wolontariuszek 
podsumowujące kampanię tymrazemglosuje.eu i inicjujące akcję wspólnie.eu. Kampania 
profrekwencyjna tymrazemglosuje.eu zrzeszała tysiące wolontariuszy i wolontariuszek z całej 
Europy, którzy angażowali się w zachęcanie Europejczyków do wzięcia udziału w wyborach. 
Po wyborach społeczność kontynuuje swoją działalność pod nową nazwą „Wspólnie.eu”. 
 
 
17 czerwca, Lublin - konferencja naukowa pt. ,,Kampania i wybory do Parlamentu 
Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje” 

 
Konferencja odbyła się na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim i została 
zorganizowana przez Instytut Nauk 
Politycznych i Spraw Międzynarodowych 
KUL, Instytut Europy Środkowej, Centrum 
Europejskie UW, Fundację im. Konrada 
Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo 
Nauki i Kultury „Libra”. W panelu pt. 
„Parlament Europejski nowej kadencji – 
konsekwencje dla polityki wewnętrznej  
i zewnętrznej Unii Europejskiej”, 

moderowanym przez prof. dr hab. Tomasza Stępniewskiego, przedstawicielka Biura 
Parlamentu Europejskiego w Polsce omówiła cele, przebieg i wstępne wyniki kampanii 
profrewkencyjnej tymrazemglosuje.eu i wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. 
Podziękowała za działania profrekwencyjne wolontariuszom kampanii tymrazemglosuje.eu, w 
tym Forum Młodych Dyplomatów w Lublinie. Zachęcała do przyłączenia się do nowej 
platformy dla wolontariuszy wspierającej działalność legislacyjną i komunikacyjną Parlamentu 
Europejskiego - www.wspolnie.eu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska 
akademickiego, sieci Europe Direct i mediów (60 osób). 
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30 lipca i 2 sierpnia - bezpłatne pokazy filmów „Kobieta idzie na wojnę” i „Styx” na 
Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym 
 
Laureat Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego 
LUX 2018 „Kobieta idzie na wojnę” oraz finalista 
Nagrody Filmowej LUX „Styx” zostały wyświetlone 
podczas 13. Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”  
w Kazimierzu Dolnym. Pierwszy z obrazów porusza 
temat walki o środowisko, którą główna bohaterka chce 
pogodzić z pragnieniem, by zostać matką. Drugi film 
stawia trudne, lecz niezwykle aktualne pytania 
dotyczące reakcji społecznych na kryzys uchodźczy. 
Oba pokazy zostały zorganizowane z inicjatywy Biura 
Parlamentu Europejskiego w Polsce i zgromadziły 
blisko 1700 widzów. Wstęp na oba seanse był 
bezpłatny. 
 
wrzesień - grudzień 2019 - przygotowanie nowych oraz aktualizacja istniejących 
publikacji BPE 
 

W 2019 roku BPE dokonało aktualizacji broszury 
Pracujemy dla was. Znajdują się w niej informacje 
ogólne o PE oraz dane dotyczące obecnej kadencji PE, 
jak również kontakt do podmiotów, które udzielają 
pomocy obywatelom, m.in. do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Czytelnik znajdzie w 
broszurze również dane kontaktowe biur PE w 
Warszawie i Wrocławiu.  
 
W związku z wyborami do PE w 2019 r. wydana 
została także publikacja Polscy posłowie do 
Parlamentu Europejskiego IX Kadencji 2019-2024. 
Znajdują się tam następujące informacje: okręg, z 
którego został wybrany poseł, przynależność posła do 
grupy politycznej w PE oraz nazwa ugrupowania 
krajowego. 
 
Przygotowana została również ulotka-pocztówka, 
która zawiera adresy biur PE w Polsce i może służyć 

jako platforma kontaktu między biurami a obywatelami. 
 
W związku z rozwojem społeczności wolontariuszy i wolontariuszek wspólnie.eu, od listopada 
2019 roku dystrybuowana jest ponadto ulotka, która informuje o nowej inicjatywie oraz 
zachęca do dołączenia do stale budowanej platformy. 
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25-29 września, Tomaszowice - zjazd sieci Punktów Informacji Europejskiej EDICS 
 

Biuro Parlamentu Europejskiego 
w Polsce uczestniczyło w 
dorocznym zjeździe sieci 
Punktów Informacji Europejskiej 
EDICs w Tomaszowicach 
zorganizowanym przez EDIC 
Kraków i Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce. 
Przedstawicielka BPE 
podziękowała pracownikom 
EDICs za zaangażowanie w 
kampanię profrekwencyjną przed 
wyborami do PE 
tymrazemglosuje.eu i zachęcała 
do włączenia się w akcję 
wspolnie.eu.  

 
Na zjeździe omówiono m.in. strukturę nowego PE, priorytety PE na 9. kadencję, m.in. walka 
ze zmianami klimatu i dialog z obywatelami nt. wpływu UE na ich życie codzienne oraz plany 
komunikacyjno-informacyjne biur PE w Polsce na lata 2019-2020 pod kątem współpracy z 
siecią EDICs. 
 
 
23-24 i 28 września - Europejski Dzień Języków 2019 
 
23 i 24 września w siedzibie BPE  
w Warszawie odbyły się warsztaty 
dla nauczycieli, psychologów i 
pedagogów szkolnych. Tematy 
warsztatów obejmowały 
następujące zagadnienia: nowe 
technologie w nauczaniu języków 
obcych, praca z uczniami 
wielojęzycznymi oraz wsparcie 
psychologiczne dla dzieci 
wielojęzycznych. 
 
28 września biuro wzięło udział w Nocy Kina Europejskiego 2019 organizowanej w 
krakowskim kinie Pod Baranami. Ten specjalny maraton filmowy również był częścią 
obchodów Europejskiego Dnia Języków - święta promującego wielokulturowość, 
wielojęzyczność i naukę języków obcych. Wieczór rozpoczął pokaz laureata Nagrody LUX 
2018, filmu „Kobieta idzie na wojnę” w reżyserii Benedikta Erlingssona.  
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27-28 września - seminarium dla nauczycieli „Internet a prawa człowieka” 
 
W dniach 27-28 września w warszawskiej 
siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego 
odbyło się dwudniowe seminarium dla 
nauczycieli „Internet a prawa człowieka”.  
W ramach seminarium, zorganizowanego we 
współpracy z Fundacją Pole Dialogu, 
nauczyciele dowiedzieli się, jak świadomie  
i bezpiecznie korzystać z Internetu  
i jak chronić swoje prawa w świecie cyfrowym. 
Podczas spotkania przeprowadzono również 
praktyczny warsztat poświęcony pracy  
z uczniami metodą projektową.  
W dwudniowym seminarium udział wzięło 15 
nauczycieli. 
 
 
październik – listopad 2019 - „Internet a prawa człowieka” - projekt edukacyjny dla szkół  
 
Celem warsztatów, które odbyły się w 12 szkołach, było uświadomienie uczniom i 
nauczycielom znaczenia praw człowieka oraz możliwości świadomego wykorzystania 
zasobów Internetu w pracy własnej i zespołowej. Projekt składał się z trzech elementów: 
seminarium dla nauczycieli zatytułowane „Jak uczyć o prawach człowieka w Internecie?”, 
warsztatów dla uczniów oraz zorganizowanej przez uczniów akcji informacyjnej w szkole lub 
w lokalnym środowisku. Projekt został zrealizowany we współpracy z Fundacją „Pole 
Dialogu”. 
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10 i 25 października, Warszawa - inauguracja programu Święto Drzewa  

 
Przedstawiciele BPE 
uczestniczyli w 
sadzeniu drzew 
inaugurującym 17. 
edycję programu 
Święto Drzewa. 

Wydarzenie 
zorganizowane zostało 
w Służewskim Domu 
Kultury przez Miasto 
Stołeczne Warszawa 
oraz Klub Gaja pod 
hasłem „Drzewa dla 
klimatu”.  

Święto Drzewa to coroczna akcja sadzenia drzew, której celem jest podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa oraz edukacja w zakresie zmian klimatu i ochrony środowiska. 
Walka ze zmianami klimatu to jeden z priorytetów PE. Kolejna akcja sadzenia drzew 
z udziałem BPE odbyła się 25 października w Lesie Sobieskiego. 
 
15 października - 8 listopada - kampania informacyjna „Polscy posłowie w komisjach 
PE” 
 
Przez miesiąc na mediach społecznościowych BPE trwała kampania informacyjna, dzięki 
której obywatele mogli dowiedzieć się, którzy z polskich posłów pracują w poszczególnych 
komisjach Parlamentu Europejskiego. W postach podane były linki umożliwiające szersze 
zapoznanie się z zadaniami poszczególnych komisji. Skutkiem kampanii było dotarcie do 
około 11 milionów internautów.  
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28-29 października - inauguracja 5. edycji programu Szkoła-Ambasador Parlamentu 
Europejskiego (EPAS) w Polsce 
 

Dwudniowe spotkanie 
w siedzibie BPE 
zostało zorganizowane 
z myślą o szkołach, 
które po raz pierwszy 
będą brać udział 
w programie EPAS. 
Program zawierał 
omówienie zasad 
działania inicjatywy 
EPAS, wykład o 
metodach szkolenia 

uczniów-młodszych 
ambasadorów, jak 
również ustalenie 
planu działań na 
najbliższe miesiące. 

Podczas drugiego dnia seminarium nauczyciele poznali najważniejsze zagadnienia związane z 
działalnością i funkcjonowaniem PE, dowiedzieli się, czym jest metoda projektu edukacyjnego 
oraz poznali ćwiczenia aktywizujące uczniów i uczennice. W drugim dniu wydarzenia z 
nauczycielami spotkał się poseł do PE Marek BELKA. Program EPAS służy propagowaniu 
wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i europejskich wartości 
obywatelskich. W bieżącym roku szkolnym uczestniczy w nim już ponad 60 szkół z całego 
kraju. 
 
 
13 listopada - warsztaty „Zmiana klimatu a prawa człowieka” 
 
19 uczniów i uczennic z 
VII Liceum 
Ogólnokształcącego  
z Warszawy wzięło udział  
w warsztatach, których 
celem było przybliżenie 
problematyki zmiany 
klimatu w kontekście praw 
człowieka. Uczestnicy 
zapoznali się z historią i 
rozwojem koncepcji praw 
człowieka, dyskutowali 
również o wpływie zmian 
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klimatu na prawa podstawowe. Pracując w grupach, uczniowie ustalali skutki zmian 
klimatycznych dla poszczególnych regionów świata oraz tworzyli definicje podstawowych 
pojęć związanych z tematyką.  
 
 
15 listopada - drugi etap Olimpiady „Gwiezdny Krąg” 
 

W całym kraju, w 
tym również w 
siedzibie BPE, 
ponad 800 
licealistów i 

licealistek 
zmierzyło się z 
pytaniami drugiego 
etapu tegorocznej 
edycji olimpiady 
„Gwiezdny Krąg”. 
Rekordowa okazała 
się nie tylko liczba 
osób biorących 
udział w drugim 

etapie, lecz również liczba finalistów - aż dwanaście osób otrzymało możliwość rywalizacji w 
wielkim finale, który odbył się 5-6 grudnia w Słupsku (patrz niżej).  
 
 
18 listopada - doroczny zjazd sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce 
 

Podczas spotkania zorganizowanego 
z  inicjatywy Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych 
UE, Komisji Europejskiej oraz Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki 
PAN, przedstawicielka Biura Parlamentu 
Europejskiego w Polsce omówiła 
wyzwania stojące przed Parlamentem 
Europejskim w 9. kadencji, działania 
komunikacyjne biur PE w 2019 r. i plany 
na rok 2020, w tym rozwój platformy dla 
wolontariuszy wspólnie.eu. 
 
W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób 

z sieci i punktów informacyjnych UE z całej Polski. Dyskutowano o negocjacjach 
wieloletniego budżetu unijnego na lata 2021-27, programie Horyzont 2020, współpracy i 
popularyzacji oferty sieci i punktów informacyjnych. 
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21 listopada - rozstrzygnięcie konkursu „Pomóżmy Ziemi” na Facebooku 
 

Zadaniem konkursowym było wskazanie 
przykładów rozwiązań stosowanych w krajach 
Unii Europejskiej, które sprzyjają dbaniu o 
środowisko naturalne i klimat. Konkurs 
związany był z przyznaniem tegorocznej 
Nagrody im. Sacharowa oraz organizowaną 
przez BPE debatą „Ziemia na rozdrożu. 
Zmiana klimatu a prawa człowieka”. W 
konkursie wyłoniono dziesięciu laureatów. 
 
 
 
 
 

 
 
22 listopada - debata „Ziemia na rozdrożu. Zmiana klimatu a prawa człowieka” z okazji 
wręczenia Nagrody im. Sacharowa 
 
22 listopada w Ogrodzie 
Botanicznym UW odbyła się debata 
związana z tegorocznym 
wręczeniem przez PE Nagrody im. 
A. Sacharowa, którą w 2019 roku 
otrzymał ujgurski aktywista Ilham 
Tohti. Podczas debaty „Ziemia na 
rozdrożu. Zmiana klimatu a prawa 
człowieka” w panelu zasiedli: poseł 
do PE Adam JARUBAS - członek 
Komisji PE ds. Ochrony Środowiska 
Naturalnego Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, prezes 
Fundacji WWF Polska Mirosław 
Proppé, dr Aleksandra Kardaś z portalu naukaoklimacie.pl, prezes Zarządu Fundacji 
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Marcin Stoczkiewicz oraz Daria Kulczycka, Dyrektorka 
departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Dyskusję prowadziła 
dziennikarka radiowa Beata Jewiarz. Uczestnicy zastanawiali się, jak zmiana klimatu wpływa 
na naruszenia praw człowieka zagwarantowanych w międzynarodowych aktach prawnych oraz 
co należałoby uczynić, by zatrzymać negatywne zmiany zachodzące obecnie na Ziemi. W 
wydarzeniu wzięło udział około stu osób.  
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25 i 27 listopada - wizyty studentów europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego w BPE 
 
Z inicjatywy wolontariuszki 
wspolnie.eu biuro PE odwiedzili 
studenci europeistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Podczas wizyty 
przedstawiciele biura PE i 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce zapoznali 
studentów z procesem doboru kadr i 
ofertą staży i zatrudnienia w 
instytucjach i agencjach unijnych. 
Studenci zaznajomili się z 
poszczególnymi etapami rekrutacji i 
warunkami pracy. Stażyści z PE i KE 
podzielili się z grupą swoimi 
doświadczeniami z bieżącej pracy. 
 
Podczas wizyty omówiono też priorytety Parlamentu Europejskiego na 9. kadencję. Studenci 
mieli także okazję zapoznać się z platformą wspolnie.eu. Na zakończenie sporządzili kolaż pt. 
''Co lubię w Unii?", w którym najczęściej podkreślano takie atuty UE, jak różnorodność i 
możliwość swobodnego podróżowania. 
 
 
29 listopada - 1 grudnia - Dni Nagrody LUX w Warszawie 
 

W warszawskim kinie 
Muranów wyświetlone zostały 
trzy filmy - finaliści 
tegorocznego konkursu o 
Nagrodę Filmową Parlamentu 
Europejskiego LUX. 
Pierwszego dnia bezpłatnych 
pokazów powitał widzów poseł 
do PE Tomasz 
FRANKOWSKI, członek 
Komisji Kultury i Edukacji 
Parlamentu Europejskiego. 
Pokaz laureata Nagrody LUX 

2019 - filmu Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia - poprzedziła debata „Wirtualna rzeczywistość 
(VR) i gry - nowe, atrakcyjne możliwości w sektorze filmowym”. W kolejnych dniach 
widzowie zobaczyli filmy Królestwo oraz Kto zabił Sekretarza Generalnego ONZ?. Dni 
Nagrody LUX były także okazją, by zapoznać się z publikacjami BPE oraz kampanią 
wspolnie.eu.  
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2 -15 grudnia - nowa edycja konkursu Euroscola 
 
W konkursie Euroscola główną nagrodą jest dofinansowanie 
wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie 
zwycięzcy będą mogli zasiąść w fotelach posłów do PE na sali 
plenarnej i przeprowadzić symulację obrad PE. Konkurs 
przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat 
i składa się z dwóch etapów. W pierwszym (2-15 grudnia) 
uczniowie rozwiązują quiz internetowy z wiedzy o Unii 
Europejskiej na stronie www.euroscola.pl, a w drugim - 
przygotowują zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, 
eseju lub memu na jeden ze wskazanych tematów. 
Do pierwszego etapu przystąpiło 289 grup ze szkół z całej Polski. 
Wyniki pierwszego etapu zostały ogłoszone 14 stycznia 2020 r. Zadanie kreatywne należy 
dostarczyć do 6 marca 2020 roku a wyniki zostaną ogłoszone 23 marca 2020 roku. 
 
 
3 grudnia, Kraków - szkolenie „Prawda czy fałsz? Jak obalać mity o Unii Europejskiej” 
 

Szkolenie dla wolontariuszy 
wspolnie.eu składało się z części 
teoretycznej oraz praktyczniej. 
Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat 
rozpoznawania dezinformacji. 
Poznali narzędzia stosowane przez 
fact-checkerów, metody doboru 
źródeł informacji oraz przykłady 
fałszywych informacji i manipulacji 
dotyczących UE. W trakcie części 
praktycznej wolontariusze mieli 

okazję utrwalić wiedzę poprzez ćwiczenia dotyczące obalania euromitów. Szkolenie 
poprowadził Mikołaj Rogalewicz, mentor Akademii Fact-Checkingu oraz analityk portalu 
demagog.org.pl. W szkoleniu uczestniczyło 19 wolontariuszy wspólnie.eu. Uczestnicy 
otrzymali materiały dotyczące działalności Parlamentu Europejskiego oraz platformy 
wspólnie.eu. 
 
 
3 grudnia - wizyta studentów z uniwersytetu z Tuluzy 
 
Podczas wizyty studenci dowiedzieli się, jak zorganizowane jest oraz w jaki sposób działa 
BPE, a także zapoznali się z informacjami dotyczącymi składu Parlamentu Europejskiego w 
kadencji 2019-2024. Przedstawicielka biura zapoznała gości z wydarzeniami i projektami, 
które organizuje biuro. 
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5 i 6 grudnia, Słupsk - finał i gala Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej 
„Gwiezdny Krąg” 
 
Do Słupska przyjechało dwunastu 
finalistów i finalistek, którzy 
otrzymali najlepsze wyniki w 
drugim etapie olimpiady. Finał 
tegorocznej edycji składał się z 
trzech części: test wiedzy, debata 
oraz odpowiedź ustna. Zmagania 
oceniało jury, w którym znalazła 
się również przedstawicielka BPE  
w Warszawie. 
 
6 grudnia odbyła się gala 
wręczenia nagród, w której udział 
wziął poseł do Parlamentu 
Europejskiego Robert 
BIEDROŃ. Zwycięzca olimpiady 
odbędzie płatny staż w PE na zaproszenie posła Janusza LEWANDOWSKIEGO. Pozostali 
finaliści i finalistki pojadą na wizytę studyjną do Brukseli.  
 
 
10 grudnia - szkolenie dla uczestników programu „Szkoła Ambasador Parlamentu 
Europejskiego” 
 
W siedzibie BPE w Warszawie odbyły 
się warsztaty dla uczniów ze szkół, 
które biorą udział w programie Szkoła-
Ambasador Parlamentu Europejskiego 
(EPAS). Celem warsztatu było 
kształtowanie przez uczniów 
kompetencji przydatnych w realizacji 
szkolnych inicjatyw podejmowanych 
w ramach programu EPAS, refleksja 
nad działaniami dotychczas 
zrealizowanymi przez grupy 
projektowe, planowanie kolejnych 
działań programowych oraz poznanie 
się i integracja uczniów działających w programie EPAS. Uczestnicy poznali podstawowe 
informacje o Parlamencie Europejskim, jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje on 
Europejczykom, a w szczególności młodym ludziom. Wszystkie realizowane zadania mają 
pomóc uczniom w realizacji projektów edukacyjnych w ramach programu EPAS. 
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13 grudnia - finał debat oksfordzkich „Unia, która mierzy wyżej” 
 

W siedzibie Urzędu Dzielnicy 
Ursynów odbył się finał debat 
oksfordzkich dla uczniów liceów pt. 
„Unia, która mierzy wyżej”. Temat 
finałowej debaty brzmiał: 
„Przyszłością Unii Europejskiej są 
regiony”. Drużynami debatującymi 
byli uczniowie z XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Staszica w Warszawie oraz VIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Władysława IV w Warszawie. W jury 
oceniającym argumentację 
uczestników debaty zasiadł 

przedstawiciel BPE, a także między innymi przedstawiciele władz miasta stołecznego 
Warszawa oraz Komisji Europejskiej. Organizatorami debat byli Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct - Warszawa oraz Dyrekcja Biura Funduszy Europejskich i Polityki 
Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.  
 
 
BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z INTERESARIUSZAMI 
 
28 stycznia - konferencja ,,Przyszłość budżetu UE po 2020 - spójność czy elastyczność?” 

 
W Międzynarodowym Centrum 
Kultury w Krakowie posłowie 
Jan OLBRYCHT oraz Isabelle 
THOMAS, współsprawozdawcy 
w sprawie Wieloletnich Ram 
Finansowych UE 2021-2027, 
wzięli udział w konferencji 
dotyczącej planowanego budżetu 
Unii Europejskiej. W dialogu z 
interesariuszami uczestniczył 
także Silvano PRESA, zastępca 
Dyrektora Generalnego DG ds. 
Budżetu w Komisji Europejskiej.  
 

Konferencję otworzył Jacek Safuta, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. W 
wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji, biznesu, środowiska akademickiego, 
think-tanków i mediów.  
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7 czerwca - zakończenie roku szkolnego programu Szkoła-Ambasador 2018/2019 
 
7 czerwca odbyło się spotkanie 
certyfikacyjne z nauczycielami 
kończące pracę nad projektem 
Szkoła-Ambasador Parlamentu 
Europejskiego (EPAS) w roku 
szkolnym 2018/2019.  
 
Gość honorowy, poseł Danuta 
HÜBNER, wręczyła tablice oraz 
dyplomy dla szkół, które pomyślnie 
spełniły warunki programu. W 
spotkaniu wzięło udział 35 osób: 
dyrektorzy szkół realizujących 
program, nauczyciele (Starsi Ambasadorowie) i uczniowie (Młodsi Ambasadorowie). 
 
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego jest programem dla szkół średnich o profilu 
zarówno technicznym, jak i ogólnokształcącym . Ma na celu zwiększanie świadomości 
młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej oraz zachęcanie do udziału w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyło 51 
szkół. 
 
5 lipca - debata „Przyszłość europejskiego rolnictwa: Przemiany technologiczne a 
potrzeby rolników” 
 

Celem debaty była próba odpowiedzi na 
najbardziej palące wyzwania dla rolnictwa, 
między innymi związane z działaniami UE 
w celu wspierania innowacyjności 
w europejskim rolnictwie, równoważenia 
kwestii innowacyjności oraz 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego, czy też miejsca innowacji 
i nowych technologii w przyszłej Wspólnej 
Polityce Rolnej. W debacie udział wzięli: 
poseł do PE, były minister rolnictwa 
Krzysztof JURGIEL, dr Jerzy Plewa, 
Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej 

ds. Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej, Joanna Glerulska z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jarosław Sachajko - poseł do Sejmu RP i przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, Nina Józefina Bąk - członkini Zarządu 
Kooperatywy Dobrze oraz Dorota Metera - ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego. W debacie 
uczestniczyło osiemdziesięciu interesariuszy. 
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26-27 września – wizyta przewodniczącego Komisji ENVI Pascala CANFINA 

 
Pod koniec września z wizytą w Warszawie 
przebywał przewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego  
i Bezpieczeństwa Żywności PE, poseł Pascal 
CANFIN. W trakcie dwudniowego pobytu 
spotkał się z przedstawicielami Ministerstw 
Energii i Środowiska, Sejmu, organizacji 
pozarządowych i firm energetycznych oraz 
zwiedził projekty dofinansowane z funduszy 
unijnych. Biuro Parlamentu Europejskiego  
współorganizowało wizytę a przedstawicielka 
biura towarzyszyła przewodniczącemu w trakcie 
spotkań.  
 
6 grudnia - konferencja „Komisja geopolityczna: Globalne wyzwania przed drużyną von 
der Leyen” 
 

Podczas debaty dyskutowano o 
wyzwaniach globalnych, z którymi 
w najbliższych pięciu latach 
zmierzy się Europa, a także w jaki 
sposób Polska zamierza 
współpracować z europejskimi 
partnerami. Dyskusja dotyczyła 
również relacji UE z Rosją, 
Stanami Zjednoczonymi oraz 
Chinami, zaproszeni goście 
próbowali także odpowiedzieć na 
pytanie dotyczące przyczyn, które 
wstrzymują Unię Europejską przed 
skuteczniejszym zarządzaniem i 

podejmowaniem decyzji. Prelegentami byli: Radosław SIKORSKI, poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Jacek Bartosiak, CEO Strategy&Future, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 
Dyrektorka ForumIdei, Monika Sus, Centre for International Security oraz Prof. Tomasz 
Grzegorz Grosse, kierownik Zakładu polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki 
WNPiSM UW. Debata została zorganizowana przez euractiv.pl. Współorganizatorami byli: 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. 
Wydarzenie objęte honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
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16 grudnia - spotkanie „Brexit: możliwe scenariusze. Wpływ wyjścia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej na sytuację w Polsce i regionie” 
 
W siedzibie BPE odbyło się spotkanie  
z posłanką do Parlamentu Europejskiego 
prof. dr hab. Danutą HÜBNER. Prof. D. 
Hübner, jako członkini Grupy Sterującej ds. 
Brexitu w PE, przedstawiła możliwe 
scenariusze Brexitu. Zaprezentowane zostały 
także działania instytucji UE, które udzielają 
wsparcia administracji krajów 
członkowskich UE, jak również europejskim 
przedsiębiorcom. Pytania publiczności 
dotyczyły możliwych konsekwencji Brexitu 
dla poszczególnych sektorów: bankowego, 
rolnictwa, czy szkolnictwa wyższego. W spotkaniu udział wzięło 60 osób.  
 
 
BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z MEDIAMI 
 
styczeń-maj 2019 - seminaria prasowe dla dziennikarzy przed wyborami do PE 
 
W ciągu kilku miesięcy przedstawiciele Biura PE zorganizowali w całej Polsce spotkania dla 
dziennikarzy, które przybliżyły słuchaczom mechanizmy działania PE oraz wpływ działań PE 
na życie codzienne Europejczyków. Dziennikarze zapoznali się z kampanią profrekwencyjną 
tymrazemglosuje.eu, a także dowiedzieli się w jaki sposób informować o działalności posłów 
do PE oraz Parlamentu Europejskiego. Przedstawiono również źródła, które były pomocne dla 
dziennikarzy  
w przygotowywaniu relacji medialnych o wyborach europejskich. Spotkania odbyły się w 
Lublinie (10.01), Krakowie (28.01), Białymstoku (14.02), Gdańsku (21.02), Poznaniu (20.03), 
Słupsku (28-29.03), Bełchatowie (07.05)oraz Kielcach (10.05).  
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22-24 stycznia, Bruksela - seminarium na temat wieloletnich ram finansowych 2021-2027 
 

Seminarium skierowane było do dziennikarzy 
mediów regionalnych i dotyczyło wieloletniego 
budżetu UE. Przedstawiono najnowszy stan 
debaty o wieloletnich ramach finansowych, a 
także zadania stojące przed Parlamentem 
Europejskim w następnej kadencji. W czasie 
seminarium dziennikarze dowiedzieli się, gdzie 
szukać informacji i tematów dotyczących 
Parlamentu Europejskiego, jak weryfikować 
informacje o jego działalności, jak dotrzeć do 
dokumentów źródłowych oraz gdzie szukać 
rozmówców. Zapoznali się również z ofertą 

działu audiowizualnego PE. W seminarium uczestniczyła grupa 15 dziennikarzy z Polski.  
 
13 lutego - śniadanie prasowe „100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego” 
 

Podczas seminarium 
dziennikarze mieli 
możliwość zapoznać 
się z ofertą serwisu 
prasowego PE, 

sondażami 
przedwyborczymi 

oraz prognozami 
rozkładu mandatów, 
które zaprezentował 
Philipp Schulmeister z 
Dyrekcji Generalnej 
ds. Komunikacji. 

Dziennikarze 
zapoznali się również 
z informacjami 

dotyczącymi 
organizacją wyborów do PE w Polsce oraz zasadami podziału mandatów, wykład na ten temat 
przeprowadził Wojciech Hermeliński - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. 
Zespół prasowy BPE zaprezentował z kolei źródła informacji o wyborach do PE, posłach i 
samym Parlamencie Europejskim. W seminarium wzięło udział 33 dziennikarzy.  
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15 lutego - konferencja prasowa posła-sprawozdawcy Jerzego Buzka 
 

Jerzy BUZEK, przewodniczący 
Komisji Przemysłu i Energii PE, 
przedstawił dziennikarzom kształt 
dyrektywy gazowej, którą ustaliły 
wspólnie Parlament Europejski oraz 
Rada UE oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne Europy. 
Poseł-sprawozdawca podkreślił 
między innymi, że przyjęcie przez PE 
dyrektywy gazowej zakończyłoby 
trwający monopol na dostawy tego 
surowca, a także zmniejsza zasadność 
budowy gazociągu Nord Stream 2, 

którego budowa wywołuje napięcia między państwami członkowskimi.  
 
 
22 lutego - konferencja prasowa posła kontr-sprawozdawcy Michała Boniego 
 

Nowe zasady udostępniania danych 
sektora publicznego, które były 
tematem negocjacji Parlamentu 
Europejskiego, Rady UE i Komisji 
Europejskiej, przedstawił na 
konferencji prasowej poseł-
sprawozdawca Michał BONI. 
Zmieniona dyrektywa w sprawie 
otwartych danych i informacji sektora 
publicznego ma ułatwić udostępnianie 
i ponowne wykorzystywanie danych 
sektora publicznego, dzięki czemu 
przyspieszyć mogą europejskie 
innowacje w takich dziedzinach, jak 
sztuczna inteligencja, gdzie konieczny 

jest dostęp do wielu źródeł danych. Poseł do PE poinformował również o wymogu wdrożenia 
zapisów w ciągu dwóch lat przez państwa członkowskie. 
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26-27 lutego, Bruksela - seminarium dla dziennikarzy internetowych i blogerów 
 

Podczas dwudniowego seminarium uczestnicy 
dowiedzieli się o najważniejszych wydarzeniach 
oraz harmonogramie wyborów do PE, jak 
również o narzędziach audiowizualnych, jakie 
udostępnia dla mediów Parlament Europejski. 
Przedstawiono także kampanię profrekwencyjną 
tymrazemglosuje.eu. Przedstawicielka Biura 
Analiz PE zaprezentowała także stronę Co 
Europa robi dla mnie, zaś Sara Ahnborg z Działu 
Rzecznika Prasowego PE podjęła dyskusję 
dotyczącą zwalczania fake newsów i 
dezinformacji w Internecie. Dziennikarze i 

blogerzy spotkali się z polskimi posłami do EP: Michałem BONI, Zdzisławem 
KRASNODĘBSKIM oraz Bogusławem LIBERADZKIM.  
 
 
18 marca - „Tym razem głosuję”- seminarium dla blogerów przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego 
 

Wspólnie z Przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Polsce 
zorganizowane zostało spotkanie dla 
blogerów dotyczące wyborów do PE, 
wpływu PE na codzienne życie 
obywateli oraz kampanii 
tymrazemglosuje.eu. Dodatkowo, 
uczestniczy zapoznali się z akcją 
„Wojownicy Klawiatury”, która ma na 
celu walkę z dezinformacją, a także 
dowiedzieli się o tym, jak Parlament 
Europejski promuje swoje działania w 
mediach społecznościowych. Podczas 
seminarium przedstawione zostały 

także pomysły na promowanie wyborów europejskich w sieci działania online i offline. W 
spotkaniu udział wzięło 17 blogerów.  
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21-22 marca, Bruksela - seminarium dla dziennikarzy radia, telewizji i Internetu 
 
Podczas dwudniowego seminarium dziennikarze dowiedzieli się o najważniejszych 
wydarzeniach związanych z wyborami do PE i wiodących kandydatach. Przedstawiciele 
Wydziału PE. ds. Komunikacji przedstawili kampanię profrekwencyjną Tym razem głosuję, 
zaś pracownicy działu prasowego PE zaprezentowali serwis audiowizualny PE oraz 
oprowadzili po studiach telewizyjnych i radiowych. Wizyta dziennikarzy w Brukseli była 
również okazją do zwiedzenia Muzeum Historii Europejskiej oraz spotkania się posłami do 
PE.  
 
 
27 marca, Strasburg - seminarium dla dziennikarzy o wyborach do PE 
 
Grupa dziennikarzy i dziennikarek z Polski wzięła udział w seminarium dla dziennikarzy w 
siedzibie PE w Strasburgu, podczas którego zaprezentowano najważniejsze informacje 
dotyczące majowych wyborów. Gości zapoznano również z kampanią tymrazemglosuje.eu 
zachęcającą Europejczyków do oddania głosu na kandydatów do PE. Ponadto, dział prasowy 
PE przedstawił narzędzia, jakie oferuje dla dziennikarzy zajmujących się tematyką majowych 
wyborów.  
 
 
4 kwietnia - warsztaty dla dziennikarzy internetowych portali informacyjnych 
 
4 kwietnia w siedzibie Biura PE w Warszawie 
odbyły się warsztaty dla dziennikarzy 
internetowych portali informacyjnych. Podczas 
szkolenia 17 dziennikarzy dowiedziało się, jak 
korzystać z serwisu prasowego  
i zasobów audiowizualnych Parlamentu 
Europejskiego, jaka jest oferta PE dla mediów 
przed wyborami europejskimi 26 maja, a także 
gdzie szukać informacji o wyborach do PE, o 
projektach i procedurach legislacyjnych oraz o 
działalności posłów.  
 
Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz 
praktyczną, podczas której uczestnicy nauczyli się m.in. jak dodawać materiały audiowizualne 
Parlamentu Europejskiego do swoich relacji. W trakcie seminarium zaprezentowano ponadto 
działania PE zachęcające obywateli do udziału w wyborach 26 maja. 
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7 kwietnia, Łódź - seminarium dla studentów dziennikarstwa 
 
Program seminarium obejmował prezentację najważniejszych informacji dotyczących 
majowych wyborów do PE, jak również kampanii profrekwencyjnej tymrazemglosuje.eu. 
Studenci zapoznali się też ze specyfiką pracy działu prasowego BPE i dowiedzieli się, jak 
funkcjonuje PE. W seminarium udział wzięło 20 studentów i studentek.  
 
 
15 kwietnia, Strasburg - seminarium dla dziennikarzy o wyborach do PE 
 
Podczas wizyty w Strasburgu polscy dziennikarze zapoznali się z najważniejszymi 
informacjami dotyczącymi wyborów do PE, jak również z kampanią profrekwencyjną 
tymrazemglosuje.eu. Dziennikarze otrzymali również wskazówki dotyczące informowania o 
wyborach, jak również o tym, jakie narzędzia przygotował dla nich PE. 
 
 
17 kwietnia, Strasburg - seminarium dla studentów dziennikarstwa 
 
Podczas sesji plenarnej w Strasburgu dziennikarze mediów akademickich i studenci 
dziennikarstwa z całej Polski mogli uczestniczyć w seminarium na temat Parlamentu 
Europejskiego i wyborów europejskich. Studenci poznali kulisy pracy serwisu prasowego i 
audiowizualnego PE, dowiedzieli się, skąd czerpać informacje na temat działań Parlamentu i 
mieli okazję przygotować własne materiały prasowe. Seminarium jest kolejnym z serii 
wydarzeń przeznaczonych dla młodych dziennikarzy organizowanych przez Biuro Parlamentu 
Europejskiego w Polsce. 
 
 
7 maja - apel ówczesnego przewodniczącego PE Antonio Tajaniego 
 
Tego dnia w gazetach w całej UE ukazał się apel ówczesnego oraz byłych przewodniczących 
PE dotyczący wzięcia udziału w majowych wyborach. Przewodniczący podkreślili, że w 
trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się UE, głos obywateli, którzy wezmą udział w do 
Parlamentu Europejskiego, będzie miał olbrzymie znaczenie dla przyszłości Europy. List 
przewodniczących opublikowały: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, 
Rzeczpospolita. 
 
 
14 maja, Poznań - seminarium dla studentów dziennikarstwa 
 
Podczas spotkania studenci dowiedzieli się, na czym polega praca działu prasowego biura PE 
i jak działa Parlament Europejski. Seminarium, w którym udział wzięło 30 studentów i 
studentek, dotyczyło również zbliżających się wyborów europejskich oraz kampanii 
profrekwencyjnej tymrazemglosuje.eu.  
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20 maja - wybory europejskie - briefing techniczny dla mediów  
 
Podczas spotkania przedstawiciele mediów zapoznali się z organizacją wieczoru wyborczego 
w dzień wyborów do PE i publikacją wyników ogólnoeuropejskich, jak również poznali 
narzędzia dla dziennikarzy oferowane przez PE podczas wieczoru wyborczego. Krzysztof 
Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego przedstawił zasady podziału mandatów oraz 
informacje o wynikach wyborów.  
 
 
14 czerwca - lunch z dziennikarzami 
 
Pierwsze po wyborach do PE spotkanie obejmowało prezentację wyników majowych 
wyborów. Dodatkowo, dziennikarze zapoznali się z dalszymi działaniami, jakie podejmować 
będzie PE w okresie między wyborami a rozpoczęciem nowej kadencji. W spotkaniu udział 
wzięło 15 dziennikarzy. 

 
 
1-2 października, Bruksela - seminarium dla dziennikarzy związane z przesłuchaniami 
kandydatów na komisarzy KE 
 
Pierwszego dnia grupa dziennikarzy wzięła udział w spotkaniach z posłami do Parlamentu 
Europejskiego: Januszem LEWANDOWSKIM, Pascalem CANFIN, Zdzisławem 
KRASNODĘBSKIM oraz Bogusławem LIBERADZKIM. Następnie dziennikarze byli 
obecni podczas wysłuchania kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego. W kolejnym 
dniu dziennikarze uczestniczyli w kolejnych przesłuchaniach kandydatów na komisarzy 
Komisji Europejskiej. W seminarium udział wzięło ośmiu dziennikarzy i dziennikarek. 
 
 
15-17 października – seminarium dla dziennikarzy regionalnych w Brukseli 

 
W trakcie dwudniowego seminarium 11 dziennikarzy 
reprezentujących radio, prasę i telewizję z różnych 
regionów Polski spotkało się z posłami do PE: 
Ryszardem CZARNECKIM, Danutą HÜBNER  
i Bogusławem LIBERADZKIM. Dziennikarze 
zapoznali się z ofertą Parlamentu Europejskiego dla 
mediów, uczestniczyli w warsztatach internetowych 
oraz o fake news, poznali pracę korespondenta 
prasowego przy instytucjach europejskich, zwiedzili 
Dom Historii Europejskiej.  
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12-14 listopada, Bruksela - seminarium dla dziennikarzy 
 

Podczas dwudniowego 
seminarium grupa 
dziennikarzy z Polski miała 
okazję wziąć udział w 
spotkaniach z europosłami: 
Robertem METSOLĄ, 
Alexandrem VONDRĄ 
oraz Philippem 

LAMBERTSEM. 
Pierwszego dnia odbyło się 
także spotkanie dotyczące 
przejrzystości w 

instytuacjach unijnych z Elisabeth BAUER z Transparency Unit, a także spotkanie z Rafaellą 
De Marte z Dyrekcji Generalnej PE ds. komunikacji. Dziennikarze wzięli również udział w 
uroczystości związanej z 30. rocznicą upadku muru berlińskiego. Drugiego dnia dziennikarze 
spotkali się m.in. z Januszem Wojciechowskim, kandydatem na komisarza do spraw rolnictwa, 
a także z komisarzem ds. konkurencji, komisarzem ds. sprawiedliwości, konsumentów i 
równouprawnienia płci oraz Grzegorzem Radziejewskim z gabinetu komisarza Jyrki 
Katainena. Grupa dziennikarzy i dziennikarek z Polski liczyła dziesięć osób. 
 
 
26-28 listopada, Strasburg - seminarium dla studentów dziennikarstwa 
 
Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim dziennikarze, pod przewodnictwem Piotra 
Wolskiego - szefa działu prasowego BPE, mieli możliwość zwiedzić centrum prasowe PE, 
studia radiowe oraz telewizyjne. Drugiego dnia dziennikarze wzięli udział w konferencjach z 
udziałem posłów do PE Ryszarda CZARNECKIEGO, Bogusława LIBERADZKIEGO 
oraz Róży THUN. Tego dnia odbyło się również spotkanie z red. Maciejem Zakrockim z TOK 
FM oraz Martyną Olik z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji PE.  
 
 
26 listopada, Strasburg - konferencja dla dziennikarzy - Nagroda Filmowa LUX 2019 
 
Z okazji wręczenia tegorocznej Nagrody LUX dziennikarze mieli możliwość wziąć udział w 
konferencjach z udziałem reżyserów filmów, które znalazły się w finale nagrody. Ponadto 
dziennikarze mogli przeprowadzić wywiady z reżyserami, aktorami i aktorkami oraz 
producentami. Tego dnia, oprócz wręczenia nagrody LUX, odbyła się także uroczystość 
wręczenia zeszłorocznej Nagrody im. Sacharowa ukraińskiemu reżyserowi Olegovi Sentsovi. 
Dodatkowo, w dniach 25-27 listopada odbywały się projekcje trzech filmów-finalistów 
Nagrody LUX 2019. 
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9 grudnia - warsztaty dla dziennikarzy i redaktorów informacyjnych portali 
internetowych 
 
W siedzibie BPE odbyły się warsztaty, których celem było przybliżenie działalności 
Parlamentu Europejskiego. Program spotkania przewidywał między innymi prezentację 
nowego składu PE oraz zasady jego funkcjonowania. Przedstawiono także możliwości, jakie 
oferuje serwis prasowy PE oraz źródła treści multimedialnych w bazach PE. Seminarium 
obejmowało również wykład dotyczący mediów społecznościowych w Parlamencie 
Europejskim.  
 
 
18 grudnia, Strasburg - seminarium dla dziennikarzy - Nagroda im. Sacharowa 2019  
 
Seminarium związane było z przyznaniem tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność 
myśli. Dziennikarze wzięli udział w spotkaniach z posłami do PE odpowiedzialnymi za 
przyznanie nagrody oraz wskazanie kandydatur oraz w ceremonii wręczenia nagrody. Odbyły 
się również spotkania z tegorocznymi finalistami. Ponadto dziennikarze uczestniczyli we 
wspólnej konferencji prasowej przewodniczącego PE Davida Sassoli oraz Jewher Ilham - córki 
laureata nagrody Ilhama Tohti. 
 
 
DZIAŁANIA BPE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM 
 
Korespondencja z obywatelami 
 
BPE często służy obywatelom jako pierwsze miejsce, do którego kierują pytania na temat pracy 
i zadań PE. W 2019 roku BPE udzieliło prawie 2200 odpowiedzi na pytania telefoniczne, 
listowne i emailowe. 
 
 
Monitorowanie mediów 
 
BPE 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 BPE informuje centralę o bieżących 
wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.  
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Granty DG COMM 
 
Jednym z zadań BPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez Dyrekcję 
Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) na projekty służące informowaniu społeczeństwa 
o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BPE 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.  
 
 
Współdziałanie z BPE we Wrocławiu  
 
Mające siedzibę w Warszawie BPE w Polsce ściśle współpracuje z regionalnym biurem PE we 
Wrocławiu, czego przejawem jest wspólne organizowanie m.in. spotkań ze szkołami 
uczestniczącymi w programie EPAS w południowo-zachodniej Polsce. 
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Zespół BPE w Polsce zaprasza do współpracy! 

 
 
 

Warszawa - Biuro 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  
 
 

                               https://www.instagram.com/pe_polska/ 

 
 
 

Wrocław - Regionalne Biuro Parlamentu Europejskiego 
 

ul. Widok 10 
50-052 Wrocław 

+ 48 71 337 63 63 

epwroclaw@europarl.europa.eu  www.europarl.pl/wroclaw 

www.facebook.com/PEWroclaw 

 www.twitter.com/PE_Wroclaw 


