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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. 
 

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.; 
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KRÓTKI PRZEGL ĄD DZIAŁALNO ŚCI BIPE W LICZBACH 

 
W pierwszej połowie 2012 BIPE w Polsce (w nawiasach dane za cały 2011 rok): 

 
• zapewniło dystrybucję ponad 63 tysięcy ulotek i broszur informacyjnych o PE 

(ponad 100 tys. w roku ubiegłym); 
• udzieliło prawie 500 odpowiedzi na listy obywateli i tyleż informacji 

telefonicznych (odpowiednio ponad 600 i ponad 1000 w 2011); 
• zorganizowało 11 konferencji prasowych z udziałem posłów do PE (17 

konferencji prasowych w roku ubiegłym); 
• wydało ponad 160 komunikatów prasowych (ponad 200 w 2011) i wysłało 1660 

informacji SMS-wych dla dziennikarzy; 
• zaprosiło 30 dziennikarzy na seminaria i sesje Parlamentu w Strasburgu i 

Brukseli (ponad 80 w 2011); 
• zarządzało stroną internetową www.europarl.pl, którą w pierwszej połowie 

2012 r. odwiedziło 12 862 osób oraz profilem na portalu Facebook, który 
"polubiło" do tej pory ponad 1 800 osób;  

• przeprowadziło krajowe etapy konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla 
Młodzieży i wyłaniania laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej; 

• zapewniło wyjazdy 240 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;  
• opracowało 122 przeglądy prasy. 

 
• pogłębienie współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i 

rządem RP w celu zapewnienia dobrej widoczności PE w ramach programu 
“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 STYCZEŃ-CZERWIEC 2012 

Styczeń 
 
 
BIPE uruchomiło SMS-owy system powiadamiania dziennikarzy 
 
9 stycznia BIPE uruchomiło SMS-owy system powiadamiania dziennikarzy o ważnych 
wydarzeniach w Parlamencie Europejskim. Za pośrednictwem serwisu są przesyłane 
zapowiedzi ważnych głosowań lub posiedzeń w PE, informacje o przyjęciu lub odrzuceniu 
aktów prawnych, zaproszenia na konferencje prasowe i seminaria organizowane przez biura 
informacyjne PE w Polsce.  
 
Serwis ten obejmuje następujące kanały: sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo, obronność 
(także handel międzynarodowy); budżet; finanse (m.in. sprawy gospodarcze, monetarne, 
nadzór finansowy); polityka społeczna, zatrudnienie; ochrona środowiska, zdrowie, 
bezpieczeństwo żywności; energia, przemysł, badania naukowe; rynek wewnętrzny i ochrona 
konsumentów; transport i turystyka; rozwój regionalny; rolnictwo, rybołówstwo, rozwój wsi, 
przemysł spożywczy; kultura i edukacja; Europa (także kwestie instytucjonalne). 
 
 
Konferencja prasowa przewodniczącego PE Jerzego Buzka - podsumowanie kadencji 
 

13 stycznia w siedzibie BIPE odbyła się 
konferencja prasowa podsumowująca 
dwuipółletnią kadencję przewodniczącego PE 
Jerzego BUZKA. Jako główne sukcesy 
swojego przewodnictwa poseł Buzek podał: 
udział Parlamentu w negocjacjach 
dotyczących budżetu UE na lata 2014-2020 i 
wdrożenie kodeksu postępowania dla posłów.  
 
W konferencji uczestniczyło około 40 

dziennikarzy z telewizji, radia, prasy i mediów internetowych, reprezentując m.in. takie tytuły 
jak Dziennik Gazeta Prawna, Onet.pl, Polskie Radio, TVP Parlament i Polska Agencja 
Prasowa. Konferencja była również transmitowana na żywo na stronie internetowej BIPE. 
 
 
Emisja cyklu programów o Parlamencie Europejskim w TVP Info 
 
Od stycznia do kwietnia TVP Info kontynuowała produkcję i emisję cyklu publicystyczno-
informacyjnych o roli Parlamentu Europejskiego. Programy emitowane w sąsiedztwie  
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cosobotnich "Debat po europejsku" powstawały we współpracy z BIPE, a ich emisja 
rozpoczęła się w listopadzie 2011 roku. W programach wzięli udział posłowie do PE. 
 
21 stycznia został wyemitowany odcinek 
trzeci pt. “Polityka sąsiedztwa”, z którego 
widzowie mieli okazję dowiedzieć się m.in., 
co wynika z faktu powołania i działania 
EuroNest - zgromadzenia przedstawicieli PE i 
parlamentów państw Partnerstwa 
Wschodniego, czy też jak kontakty 
parlamentarzystów wypływają na politykę 
wewnętrzną w krajach partnerstwa.  
Odcinek czwarty wyemitowany 18 lutego pt. 
“Parlament i prezydencja - działania 
praktyczne” mówił m.in. o roli polskiej prezydencji w kwestiach związanych z rynkiem 
transakcji on-line i legislacją dotyczącą rozwiązywania sporów.  
 
Odcinek piąty wyemitowany 24 marca pt. “Co może prezydencja” przedstawił widzom, jak PE 
reaguje na kryzys na podstawie projektu tzw. paktu fiskalnego. Zaś szósty, ostatni odcinek 
wyemitowany 21 kwietnia pt. “Wielkie pieniądze i trudne debaty” mówił o Wieloletnich 
Ramach Finansowych UE i reformie Wspólnej Polityki Rolnej i pokazał wykorzystanie w 
praktyce środków budżetowych również w ramach Polityki Spójności.  
 
 

Luty 
 
Udział w spotkaniu w Grajewie w ramach konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"  

 
21 lutego 2012 roku przedstawiciel BIPE Witold 
Naturski uczestniczył w spotkaniu "Europa - przez 
pryzmat jednostki" zorganizowanym w Zespole Szkół 
nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Było 
ono elementem zmagań konkursowych szkoły, która po 
zajęciu pierwszego miejsca na etapie wojewódzkim, 
była finalistą ogólnopolskiego konkursu "Moja szkoła 
w Unii Europejskiej - edycja powrót do szkoły".  
 

 
Konkurs był już po raz 9. organizowany przez MSZ we współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, BIPE i Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej. Celem programu jest aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii 
Europejskiej.  Laureatami konkursu zostały trzyosobowe zespoły uczniów z 3 gimnazjów i 3 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy najlepiej zorganizowali i opisali wizyty posłów do PE bądź 
urzędników unijnych w swoich szkołach. Szkoły startujące w konkursie odwiedziło 14 
europosłów. 27 kwietnia dyrektor BIPE Jacek Safuta uczestniczył w uroczystym wręczeniu 
nagród i dyplomów 18 laureatom i ich nauczycielom, którzy wzięli następnie udział w wizycie 
studyjnej w Brukseli. 
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Marzec 
 
 
Udział BIPE w targach edukacyjnych dla maturzystów 

 
W dniach 1-3 marca BIPE wzięło udział w XVII 
Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym 
PERSPEKTYWY 2012, który odbył się w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. Rozdano ponad 5 000 
sztuk materiałów informacyjnych. Przy stoisku BIPE 
można było zasięgnąć informacji o działalności 
Parlamentu Europejskiego, jak również o stażach w 
instytucjach unijnych i zasadach konkursu Euroscola, 
który odbył się w kwietniu.  
 

 
Gdzie trafią pieniądze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? - konferencja 
prasowa posła Jana Olbrychta 
 

2 marca w siedzibie BIPE odbyła się konferencja prasowa posła 
sprawozdawcy Jana OLBRYCHTA  na temat przyszłości 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wsparcia 
inwestycji finansowanych przez EFRR. 
 
Media, uczestniczące w konferencji to m.in. Polska Agencja 
Prasowa, Puls Biznesu, eurofundsnews.pl i specjalistyczny 
miesięcznik Nowy Przemysł. Konferencja była również 
transmitowana na żywo na stronie internetowej BIPE w formie 
wideo. 
 

 

BIPE na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej BIPE zorganizowało serię spotkań z seniorami - studentami 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którzy uczestniczyli w wykładach o roli i znaczeniu PE. 
Spotkania z seniorami odbyły się w czterech miastach w Polsce: Gdyni (5 marca), Koninie (14 
marca), Nowym Targu (16 kwietnia) i Rabce (4 czerwca). 
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Dzięki wykładom przedstawiciela BIPE Piotra Wolskiego uczestnicy dowiedzieli się, jak 
działa Parlament Europejski, jak powstaje prawo UE, jaka jest procedura ustawodawcza, jakie 
są zadania komisji parlamentarnych, a jak pracują grupy polityczne, czyli kluby poselskie w 
PE, a także - jakie są plany legislacyjne Parlamentu na najbliższe miesiące. Seniorzy mogli 
również zadawać pytania dotyczące wpływu decyzji PE na ich życie. Wydarzenie zostało 
opisane przez m.in. lokalny portal internetowy goral.info.pl. 
 
 
Dni Kariery  
 
W marcu BIPE uczestniczyło w Dniach Kariery, 
które odbyły się w pięciu polskich miastach: 
Lublinie (6 marca), Gdańsku (13 marca), Łodzi (15 
marca), Poznaniu (20 marca) i Krakowie (22 
marca). Są to największe w Polsce targi pracy, 
praktyk i staży organizowane w kluczowych 
ośrodkach akademickich przez międzynarodowe 
zrzeszenie studentów AIESEC.  

Studenci i absolwenci odwiedzający stoisko BIPE 
mogli zapoznać się z dostępnymi rodzajami stażów w Parlamencie Europejskim, 
wymaganiami, terminami i sposobami zgłaszania się bezpośrednio od pracowników biura, a 
przy okazji otrzymać materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i struktury Parlamentu 
Europejskiego, inicjatyw przez niego wspieranych i promowanych wartości.  

Ponadto w Lublinie, Poznaniu i Krakowie odbyły się seminaria informacyjne prowadzone 
przez pracowników BIPE przy wsparciu przedstawicieli regionalnych biur posłów do PE. 
Młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z procedurą zgłaszania się na staże, egzaminami dla 
kandydatów na unijnych urzędników oraz dowiedzieć się, jak skutecznie szukać stażu w biurze 
poselskim. Seminaria umożliwiły bezpośrednią wymianę doświadczeń z osobami, które 
ukończyły już swoje staże w unijnych instytucjach lub u posłów do Parlamentu Europejskiego.  
 
Podczas Dni Kariery został nakręcony informacyjny klip filmowy promujący staże w PE. Film 
dostępny jest na stronie internetowej oraz profilu biura na Facebooku:  
http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2012/news-2012-April/dnikariery.html   
 
 
Mi ędzynarodowy Dzień Kobiet okazja do debaty o równouprawnieniu 
 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet BIPE zorganizowało 
debatę oraz projekcję filmu, które odbyły się 7 marca w kinie 
Kinoteka w Warszawie we współpracy z Polską Konfederacją 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
 
Podczas debaty “Równa płaca za równa pracę” dyskutowano m.in. 
o problemie dyskryminacji pracowników ze względu na płeć, 
wyzwaniach stawianych przez rynek pracy kobietom i mężczyznom 
oraz o walce ze stereotypami. Wzięły w niej udział  
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posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbieta ŁUKACIJEWSKA i  Joanna 
SKRZYDLEWSKA, poseł do PE Bogusław LIBERADZKI , a także pełnomocniczka rządu 
ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. 
 

Po debacie odbył się pokaz brytyjskiego filmu 
“Made in Dagenham” w reżyserii Nigela Cole. 
Przypomina on historyczny strajk 850 pracownic 
fabryki Forda w podlondyńskim Dagenham, które 
zaprotestowały przeciwko dyskryminacji ze 
względu na płeć i niższe pensje. 
  
W debacie i pokazie filmu uczestniczyło około 50 
gości, m.in. przedstawiciele portali internetowych o 
tematyce równouprawnienia, organizacji 
pozarządowych oraz stowarzyszeń. 

 
  
PE o antypolskim portalu internetowym i o Białorusi - konferencja prasowa 
wiceprzewodniczącego Jacka Protasiewicza 
 
9 marca odbyła się w siedzibie BIPE konferencja prasowa 
wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka 
PROTASIEWICZA  przed rozpoczynającą się w poniedziałek 
sesją plenarną PE w Strasburgu. Omawiane były m.in.: sprawa 
antypolskiego portalu internetowego i stanowisko Parlamentu 
wobec sytuacji na Białorusi. 
 
W konferencji uczestniczyło 20 dziennikarzy, w tym Polskiej 
Agencji Prasowej, TVP, Polsat News, niemieckiej telewizji publicznej ARD, Polskiego Radia, i 
Radia Zet. Informacja o spotkaniu ukazała się też na portalach interia.pl, wyborcza.pl, 
wprost.pl i tvn24.pl.  
 
 
Nowe wydanie broszury “Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie, kogo zapytać” 
 

 
27 marca ukazało się nowe wydanie broszury 
BIPE “Parlament Europejski: Pytania, które 
chcielibyście zadać, ale nie wiecie, kogo 
zapytać”. Przedstawia ona prace Parlamentu 
w przystępnej formie pytań i odpowiedzi.  
 
Równocześnie BIPE opublikowało nowe 
wydanie ulotki informującej o działalności 
biura. 
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Kwiecień  
 
Konferencja prasowa posła Bogusława Sonika, sprawozdawcy raportu PE w sprawie 
wpływu wydobycia gazu łupkowego na środowisko 

 
2 kwietnia odbyła się w siedzibie BIPE 
konferencja prasowa Bogusława SONIKA, 
sprawozdawcy PE na temat wpływu 
wydobycia gazu łupkowego na środowisko. 
25 dziennikarzy obecnych na konferencji 
reprezentowało zarówno media polskie: 
Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza, 
Dziennik Gazeta Prawna, Polskie Radio i 
RMF FM, jak i zagraniczne: Bloomberg i 
Associated Press. Artykuły na temat 
konferencji zostały również opublikowane na 

największych polskich portalach internetowych: onet.pl, wp.pl i interia.pl.  
 
 
Konferencja prasowa posła Pawła Kowala po spotkaniu z Julią Tymoszenko 

 
10 kwietnia w siedzibie BIPE odbyła się 
konferencja prasowa posła Pawła 
KOWALA , przewodniczącego Delegacji 
Parlamentu Europejskiego do Komisji 
Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, po 
jego wizycie na Ukrainie. 5 kwietnia poseł 
Kowal spotkał się z byłą premier Ukrainy 
Julią Tymoszenko, która odbywa obecnie karę 
siedmiu lat pozbawienia wolności w kolonii 
karnej Kaczaniwska w Charkowie.  
 
15 dziennikarzy obecnych na konferencji 
reprezentowało media takie jak: Polska 

Agencja Prasowa, TVN, Gazeta Wyborcza, Polska The Times, Radio Polskie i Radio ZET.   
W konferencji prasowej wzięli również udział dziennikarze portalu internetowego 
poświeconego Partnerstwu Wschodniemu eastbook.eu. Artykuły o konferencji pojawiły się na 
portalach interia.pl i money.pl.  
 

 
Konkurs dla szkół w ramach programu Euroscola 
 
W dniach 11 - 22 kwietnia BIPE zorganizowało nowa edycję 
internetowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i Parlamencie 
Europejskim przeznaczonego dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Nagrodą dla laureatów jest dofinansowanie wyjazdu 
grupy uczniów do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 
Zwycięzcy konkursu wraz z kolegami z innych krajów członkowskich 
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Unii biorą tam udział w symulacji prac Parlamentu Europejskiego: sesji plenarnej, obradach 
komisji parlamentarnych, głosowaniach i debatach.  
  
 
Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego PE Jacka Protasiewicza przed sesją PE 

 
13 kwietnia w siedzibie BIPE odbyła się konferencja prasowa z 
udziałem wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka 
PROTASIEWICZA .. Głównym celem spotkania 
poprzedzającego sesję plenarną w Strasburgu było przedstawienie 
najważniejszych tematów sesji, w tym kwestii przekazywania 
danych pasażerów linii lotniczych Stanom Zjednoczonym, 
wprowadzenia w Unii wspólnej bazy opodatkowania 
przedsiębiorstw i koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w Unii. W konferencji wzięli udział dziennikarze 
reprezentujący m.in.: PAP, TVP, Polskie Radio, Puls Biznesu, 
specjalistyczny miesięcznik Nowy Przemysł. Artykuły o 
konferencji ukazały się też w portalach wybocza.pl i wprost.pl. 
 
 

 
“Oczekiwania i rzeczywistość - co niesie ze sobą gaz łupkowy?” - debata w BIPE 
 

16 kwietnia odbyła się debata na temat gazu 
łupkowego zorganizowana przez BIPE we 
współpracy z Polską Fundacją im. Roberta 
Schumana. Udział w niej wzięli posłowie do 
PE Bogusław LIBERADZKI i Bogusław 
SONIK oraz eksperci: Piotr Kasza, dr Jan 
Lubas, dr Jerzy Majka; przedstawiciele think-
tanków: PISM, Instytut Studiów Wschodnich, 
dyplomaci z Ambasady Wielkiej Brytanii i 
Francji, naukowcy i studenci z Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz reprezentanci firm 
sektora energetycznego. 

 
Okazją do debaty było sporządzenie przez posła Sonika projektu raportu PE o 
“Środowiskowych aspektach wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej”. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie debatą (około 100 uczestników) – część z nich musiała oglądać 
transmisję na żywo w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej na parterze siedziby BIPE. 
Debatę można też było obejrzeć na żywo na stronie internetowej BIPE. 
 
Dziennikarze obecni na debacie reprezentowali: Polską Agencję Prasową, TVP, Polsat News 
oraz gazety specjalistyczne. Artykuły o konferencji zostały opublikowane w portalach 
gazeta.pl, onet.pl, interia.pl i wprost.pl jak również na specjalistycznych stronach 
internetowych: gazownictwo.wnp.pl i forbes.pl. 
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BIPE dla studentów: “Akcja Dyplomacja” 
 
19 kwietnia BIPE i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowały 
warsztaty dla studentów z Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej 
w ramach projektu “Akcja Dyplomacja”. Projekt miał na celu przybliżenie działalności 
instytucji unijnych.  

 
Podczas pierwszej części warsztatów studenci 
zostali poinformowani o działalności BIPE 
oraz obejrzeli prezentację multimedialną. 
Natomiast w drugiej części grupa studentów 
została podzielona na trzy zespoły. Ich 
zadaniem było przygotowanie 
harmonogramu, logistyki i oprawy medialnej 
dla: Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej lub jednego z wybranych 
komisarzy. 

 
 
Zakupy w Internecie - Konferencja prasowa posłanki Róży Thun 

 
23 kwietnia w siedzibie BIPE odbyła się konferencja prasowa 
posłanki do PE Róży THUN na temat propozycji wprowadzenia 
ogólnoeuropejskiego systemu rozwiązywania sporów 
konsumenckich w transakcjach internetowych. Poseł Thun jest 
sprawozdawczynią PE w sprawie projektu rozporządzenia o 
internetowych metodach rozstrzygania sporów (On-line Dispute 
Resolution, ODR). 
 
W konferencji uczestniczyli m.in. dziennikarze Polskiej Agencji 
Prasowej, Polskiego Radia, Radia ZET i Głosu Pruszkowa. 
Artykuły o konferencji ukazały się na stronach portali 
internetowych: ekonomia24.pl i inwestycje.pl, w Dzienniku 
Gazecie Prawnej i Fakcie Pieniądze. 
 
 

 
 
BIPE na konferencji dla nauczycieli oraz doradców zawodowych w Olsztynie 
 
17 kwietnia BIPE wzięło udział w Regionalnej Konferencji Szkoleniowej „Polska – Europa – 
Edukacja – Praca. Czy można zaplanować swój sukces?” w Olsztynie. Pracownik BIPE 
Dominik Krakowiak przedstawił działania Parlamentu Europejskiego na rzecz młodych ludzi, 
takie jak Euroscola czy Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Omówił również 
konkursy i procedury doboru kadr i stażystów dla instytucji unijnych, w tym dla PE.   
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Mapa Unii Europejskiej      
 
30 kwietnia BIPE opublikowało nowe wydanie swojej 
mapy Unii Europejskiej. Na marginesie mapy 
umieszczono podstawowe dane o państwach 
członkowskich Unii, w tym liczbę posłów do PE 
wybieranych w każdym z nich. 
 
 
 
 

 
 

Maj 
 
Seminarium dla dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych w Brukseli 

W dniach 7-9 maja BIPE zorganizowało wyjazdowe seminarium informacyjne dla polskich 
dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych w Brukseli. W wyjeździe studyjnym wzięło 
udział 14 osób, reprezentujących następujące redakcje: Ziemię Piotrkowską, Przegląd 
Koniński, Telewizyjny Kurier Warszawski, Katolicką Agencję Informacyjną, Polskie Radio 
Rzeszów, TVP Łódź, Dziennik Zachodni, Polska Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolitą, Polskie 
Radio Szczecin, Głos Pruszkowa, Gazetę Pomorską, Karpacki Przegląd Gospodarczy, Gazetę 
Starachowicką.  
 
W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
dziennikarze mieli okazję spotkać się podczas sesji 
informacyjnych z polskimi posłami do PE: Danutą 
HÜBNER, Bogusławem LIBERADZKIM oraz 
Januszem WOJCIECHOWSKIM . Seminarium 
objęło również spotkania z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej oraz służb prasowych i 
informacyjnych Parlamentu. 
 

Dzień Europy w Warszawie 

9 maja z okazji 62. rocznicy deklaracji Roberta Schumana, leżącej u 
podstaw integracji europejskiej, BIPE wspólnie z 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało 
liczne atrakcje przed wspólną siedzibą.  

Dzień Europy uczczono poprzez rozdawanie przechodniom żółtych 
tulipanów nawiązujących do koloru gwiazdek na unijnej fladze. 
Dodatkowo, można było zaopatrzyć się w materiały informacyjne 
na temat działalności, roli i znaczenia Parlamentu Europejskiego. 
800 Warszawiaków, turystów i przechodniów mogło również 
podziwiać pokazy akrobatyczne i występy szczudlarzy. W Punkcie 
Informacyjnym UE odbyła się “lekcja europejska” dla młodzieży 
szkolnej. 
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Europejska Inicjatywa Obywatelska 

9 maja z okazji Dnia Europy BIPE wsparło Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w 
Brukseli, Polską Fundację Roberta Schumana i wyższe uczelnie województwa śląskiego w 
organizacji akcji informacyjnej “Europejska Inicjatywa Obywatelska”.  

 
Akcję przeprowadzono równolegle na dziewięciu uczelniach: Wyższej 
Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej, Wyższej Szkole Finansów i 
Prawa oraz Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej, 
Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w 
Chorzowie, Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, 
Politechnice Częstochowskiej, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, a także Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Podczas spotkań można było zasięgnąć 
informacji o istocie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej oraz o 
działalności instytucji europejskich i o stażach w instytucjach 
unijnych.  
Jednym z rozdawanych materiałów informacyjnych była dostarczona 

przez BIPE ulotka PE “Inicjatywa obywatelska: upoważnienie obywateli do tworzenia prawa”. 
 
 
Debata “Kino a współczesne problemy Europejczyków” i pokaz filmu “ Śniegi 
Kilimand żaro” 

W ramach Dni Europy BIPE zorganizowało 11 maja 
w warszawskim kinie Kultura debatę “Kino a 
współczesne problemy Europejczyków” i pokaz 
filmu “Śniegi Kilimandżaro”.  
 
W wydarzeniu wzięli udział poseł do PE Piotr 
BORYS, autor sprawozdania o kinie europejskim w 
dobie cyfrowej, i posłanka Róża THUN. Debata i 
film zgromadziły blisko 200 uczestników. 
 

 
 
XIII Parada Schumana w Warszawie 
 
12 maja o godz. 12.00 wystartowała po raz 13. warszawska Parada Schumana, w której, jak co 
roku, wzięło udział BIPE a przede wszystkim młodzież zrzeszona w Szkolnych Klubach 
Europejskich z całej Polski. Swoja obecnością paradę uświetnili posłowie do PE Czesław 
SIEKIERSKI, Ró ża THUN i Rafał TRZASKOWSKI.   
 
Kolorowy pochód euroentuzjastów z udziałem zaproszonej przez BIPE młodzieżowej orkiestry 
ochotniczej straży pożarnej z Sierpca, mażoretek i szczudlarzy ucharakteryzowanych na 
rodzinę wielopokoleniową rozpoczął się i zakończył na Krakowskim Przedmieściu przy Placu 
Zamkowym, gdzie znajdowało się Miasteczko Europejskie.  
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W paradzie autobusem otwartym - równolatkiem Parlamentu Europejskiego - pojechali m.in. 
seniorzy, przypominając tym o tematyce roku 2012 ustanowionego przez PE i przez Radę Unii 
- Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Z 
okazji 25-lecia unijnego programu wymiany studenckiej Erasmus w paradzie udział wzięli 
także uczący się obecnie w Polsce studenci z różnych europejskich krajów.  
 
Stoisko BIPE znajdujące się w centrum europejskiej wioski oferowało materiały informacyjne 
o PE i BIPE. Jedną z atrakcji było “Lustro przyszłości” - specjalny program komputerowy, 
dzięki któremu uczestnicy parady mogli zobaczyć, jak ich twarz będzie wyglądać za 30 lat. 
Pomimo złych warunków pogodowych, w paradzie wzięły udział tysiące uczestników, a 
stoisko BIPE odwiedziło ponad 2200 osób, w tym przedstawiciele mediów, które zwróciły 
uwagę na udział posłów do PE i BIPE w paradzie. Liczne telewizje i portale pokazały 
następnie parlamentarny autobus czy młodych muzyków z Sierpca. 
 
 

Czerwiec 
 
Po spotkaniu z ukraińskimi politykami - konferencja prasowa posła Pawła Kowala 
 

6 czerwca w siedzibie BIPE odbyła się konferencja 
prasowa posła Pawła KOWALA , przewodniczącego 
delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji 
Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, który 
poprzedniego dnia wziął udział w Kijowie w okrągłym 
stole na temat październikowych wyborów na Ukrainie. 
Odwiedził także znajdującego się w areszcie byłego 
ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Jurija Łucenkę.   
 
Na konferencji obecni byli przedstawiciele takich mediów 
jak Polska Agencja Prasowa, Polsat News, Polskie Radio, 
portal internetowy eurofundNEWS. Spotkanie było 
transmitowane w formie wideo na żywo na stronie 
internetowej www.europarl.pl. 
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Publikacja broszury “Przewodnik dla Dziennikarzy” 
 

12 czerwca ukazało się nowe wydanie przygotowanego przez BIPE 
“Przewodnika dla dziennikarzy" adresowanego specjalnie do 
polskich mediów. 80-stronicowa publikacja zawiera dane 
kontaktowe polskich posłów do PE, działów serwisu prasowego, 
informacje o zasadach korzystania z usług biura prasowego oraz 
studiów radiowych i telewizyjnych.  
 
Przewodnik zawiera informacje o samym PE, jego kompetencjach i 
niektóre dane statystyczne. 
 

 
 
Ulotka “Twoje prawa w podróży po Polsce i Europie”  

 
W trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 
rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie BIPE opublikowało nową 
ulotkę w języku polskim i angielskim informującą o podstawowych 
prawach osób podróżujących po krajach Unii Europejskiej 
samolotem, pociągiem, autokarem i transportem wodnym czy 
samochodem.  
 
Podróżni znajdą w niej również informacje o stawkach roamingu za 
połączenia wewnątrz Unii Europejskiej czy dotyczące opieki 
zdrowotnej podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE.  
 
W publikacji podkreślona jest kluczowa rola, którą odegrał Parlament 
w uchwaleniu jasnych, jednolitych praw chroniących pasażerów.  
 
 
 
 
 

 
Seminarium dla dziennikarzy mediów internetowych w Brukseli 

W dniach 18-20 czerwca BIPE zorganizowało wyjazdowe seminarium informacyjne dla 
polskich dziennikarzy mediów internetowych w Brukseli. W wyjeździe studyjnym wzięło 
udział 15 osób reprezentujących następujące redakcje: Rzeczpospolitą, Gazetę Olsztyńską, top 
agrar Polska, Gazeta.pl, Studio Opinii, EurActiv.pl, Stosunki Międzynarodowe, Polskie Radio, 
Polska Dziennik Łódzki, Polską Agencję Prasową, Tygodnik Rolniczy, Radio Merkury, Na 
Temat, Bankier.pl oraz TV Belsat.  
 
W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli dziennikarze mieli okazję spotkać się 
podczas sesji informacyjnych z polskimi posłami do PE: Leną KOLARSK Ą-BOBIŃSKĄ, 
Jackiem KURSKIM oraz Wojciechem OLEJNICZAKIEM . Seminarium objęło również 
spotkania z przedstawicielami służb prasowych i informacyjnych Parlamentu. 
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Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego Jacka Protasiewicza przed sesją plenarną 
 

29 czerwca w BIPE odbyła się konferencja prasowa 
wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka 
PROTASIEWICZA  przed rozpoczynającą się 2 lipca sesją 
plenarną PE w Strasburgu. Poseł Protasiewicz omówił 
najważniejsze tematy zbliżającej się sesji: ratyfikację ACTA, 
rezolucję w sprawie Białorusi po aresztowaniu Andrzeja 
Poczobuta i dyrektywy kolejowej.  
 
Dziennikarze obecni na konferencji reprezentowali m.in.: 
Polską Agencję Prasową, Polskie Radio, TOK FM, 
specjalistyczny miesięcznik Nowy Przemysł. 
 
 
 
 

 

 

Działania BIPE o charakterze ciągłym 
 
 
Korespondencja z obywatelami 
 
BIPE często służy obywatelom, jako pierwsze miejsce, do którego kierują zapytania na temat 
pracy i zadań realizowanych przez PE. W pierwszej połowie 2012 r. BIPE udzieliło prawie 500 
pisemnych 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 
Parlament Europejski w celu wsparcia projektów służących informowaniu społeczeństwa o 
jego działaniach. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty merytorycznie, 
sprawdzają, czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość wypowiedzenia 
się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu. 
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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.  

           

 
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 
 

 
Regionalne Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

 
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław 

tel.: +48 71 337 63 63 
faks: +48 71 347 23 40 

e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu 
Internet: www.europarl.pl/wroclaw 

 
 


