
 1

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 

Raport z działalności 2010 



 2

SPIS TREŚCI 

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 
POLSCE ................................................................................................................. 3 

KRÓTKIE PODSUMOWANIE ROKU 2010 W LICZBACH ................................... 3 

SZCZEGÓŁÓWE CELE I PROJEKTY BIPE W POLSCE W 2010 R. .................... 4 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ DZIAŁALNOŚCI BIPE W POLSCE W 2010 R. . 5 

Styczeń .............................................................................................................................................................. 5 

Luty .................................................................................................................................................................. 5 

Marzec .............................................................................................................................................................. 6 

Kwiecień ........................................................................................................................................................... 8 

Maj.................................................................................................................................................................... 9 

Czerwiec ......................................................................................................................................................... 11 

Lipiec/Sierpień ............................................................................................................................................... 11 

Wrzesień ......................................................................................................................................................... 12 

Październik .................................................................................................................................................... 13 

Listopad .......................................................................................................................................................... 14 

Grudzień ........................................................................................................................................................ 16 

DZIAŁANIA BIPE W 2010 R. O CHARAKTERZE CIĄGŁYM ............................ 18 

 



 3

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO W POLSCE 

 
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego (BIPE) informuje obywateli o działalności 

Parlamentu Europejskiego, w tym o działaniach i wystąpieniach polskich europosłów, a w 

szczególności: 

• Zapewnia jak najszerszy dostęp do materiałów informacyjnych o PE, m.in. poprzez 

prowadzenie strony internetowej, dystrybucję broszur i ulotek, przygotowywanie 

nowych publikacji oraz poprzez korespondencję z obywatelami; 

• Organizuje i wpiera konferencje, konkursy, lekcje o UE na terenie całej Polski; 

• Współpracuje z prasą, radiem i telewizją w informowaniu o działaniach 

Parlamentu Europejskiego, zachęca do produkcji programów na tematy unijne; 

• Utrzymuje kontakty z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami polskimi na 

szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym; 

• Przygotowuje wizyty oficjalnych delegacji Parlamentu Europejskiego w Polsce 

• Współpracuje z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2010 W LICZBACH 
 
W 2010 r. BIPE: 

 

• zapewniło dystrybucję ponad 100 000 ulotek i broszur informacyjnych; 

• udzieliło 686 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 1000 informacji 
telefonicznych; 

• zorganizowało debaty z udziałem posłów do PE, w tym dwa Fora Obywateli 

(jedno z udziałem przewodniczącego PE Jerzego Buzka) oraz debaty towarzyszące 

Dniu Europy, Dniu Kobiet, wręczeniu Nagrody im. Sacharowa i Nagrody LUX 

2010; 

• zorganizowało 13 konferencji prasowych z udziałem przewodniczącego Jerzego 

Buzka i 10 innych polskich posłów do PE; 

•  wydało ponad 200 komunikatów prasowych; 

• zaprosiło ponad 80 dziennikarzy na seminaria i sesje Parlamentu w Strasburgu 

i Brukseli; 

• zarządzało stroną internetową www.europarl.pl, którą odwiedziło ponad 73 000 

osób oraz utworzyło profil na facebook'u, który „polubiło" ponad 1000 osób; 

• przygotowało 4 nowe publikacje: "Traktat z Lizbony", "Wizyty we PE", 

"Przewodnik dla Dziennikarzy po PE", komiks dla dzieci "Ola i Tomek odkrywają 
Europę" oraz wydało edycję 2010 popularnej gry komputerowej "Przygoda w 
PE"  

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

• zapewniło wyjazd 325 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola; 

• przygotowało kampanie informacyjne w mediach: 4-miesięczną kampanię w 
Internecie (portal interia.pl) oraz 9-miesięczną kampanię z wykorzystaniem 
inforscreen'ów w warszawskim metrze;  

• przygotowało 251 przeglądów prasy; 
• zaopiniowało ponad 130 próśb o przyznanie patronatu Przewodniczącego PE. 
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SZCZEGÓŁÓWE CELE I PROJEKTY BIPE W 2010 r. 
 
W działaniach BIPE w 2010 r. nacisk został położony na fakt, że m.in. dzięki rozszerzeniu 

uprawnień Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony nastąpiło 

wzmocnienie demokratycznej legitymizacji UE. 

 
CELE I PROJEKTY BIPE W 2010 R. 
 

• Zapewnienie lepszego dostępu do informacji o Parlamencie dla obywateli 
poprzez organizację dwóch Forów Obywateli z udziałem posłów do PE i 

zintensyfikowanie współpracy z siecią punktów informacyjnych Europe Direct  

 

• Pogłębienie kontaktów i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, 

partnerami z władz polskich wszystkich szczebli i z Komisją Europejską 
wykorzystując: (i) przygotowania do polskiego przewodnictwa w UE, (ii) wspólny 

program MSZ RP, KE i BIPE: "Partnerstwo w Zarządzaniu" (m.in. konkurs dla 

szkół z udziałem posłów do PE), (iii) Punkt Informacyjny UE i punkty Europe 

Direct. 

 

• Działania skierowane szczególnie do młodzieży, które sprawdziły się w trakcie 

kampanii informacyjnej przed wyborami europejskimi w 2009 roku, takich jak 

rozsyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych bezpośrednio do szkół 

średnich i ich dystrybucja w czasie wydarzeń publicznych z udziałem młodzieży 

(Fora Obywateli, Parada Schumana, targi edukacyjne lub targi książki, wydarzenia 

sportowe), jak również kampanie internetowe. 

 

• Wzmocnienie współpracy z mediami poprzez docieranie do dziennikarzy 

zainteresowanych pracą konkretnych komisji Parlamentu Europejskiego i/lub sesji 

plenarnych oraz poszczególnymi decyzjami (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). 

 

• Informowanie na temat zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony 
poprzez opracowanie odpowiedniej ulotki, jak również aktualizacja 

wyprodukowanej przez BIPE gry komputerowej "Przygoda w PE" 

  

• Kampania internetowa w jednym z portali informacyjnych  

i w jednym z portali społecznościowych. 

 

• Zapewnienie w miarę potrzeb wsparcia logistycznego dla Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego i innych posłów do PE. 

 

• Dodatkowe wsparcie realizacji nakreślonych celów poprzez współpracę z 

podmiotami, które uzyskały z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu 

Europejskiego współfinansowanie projektów radiowych i internetowych. 
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SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ DZIAŁALNOŚCI BIPE W 
POLSCE W 2010 R. 

 

Styczeń 
 

Przesłuchania kandydatów na komisarzy w PE 
 
BIPE zorganizowało transmisje na żywo z przesłuchań w Parlamencie Europejskim 

kandydatów na komisarzy Unii Europejskiej. Ponad 20 zaproszonych dziennikarzy, 

ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych śledziło przesłuchanie Janusza 

Lewandowskiego, desygnowanego na komisarza ds. budżetu. Transmisje zostały 

zorganizowane z inicjatywy BIPE we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji 

Europejskiej w Polsce. 

 

 

Ulotka o Traktacie z Lizbony 
 

 

 

BIPE opublikowało ulotkę o Traktacie z Lizbony. 

Publikacja przedstawiła kluczowe zmiany 

wprowadzone przez Traktat z Lizbony, opisała ich 

wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz 

wyjaśniła, w jaki sposób nowy traktat 

zagwarantuje więcej demokracji i solidarności w 

Unii Europejskiej. 

  

 

 

Luty 
 

Jerzy Buzek i Aliaksandr Milinkiewicz o sytuacji na Białorusi 
 
15 i 16 lutego w siedzibie BIPE w Warszawie 

Przewodniczący PE Jerzy Buzek wziął udział 

w dwóch konferencjach prasowych 

dotyczących sytuacji na Białorusi.  
 

Druga konferencja prasowa była poprzedzona 

spotkaniem Przewodniczącego Buzka z 

Aliaksandrem Milinkiewiczem, liderem 

białoruskiej opozycji. 

 

W obu konferencjach prasowych wzięło udział 

ponad 30 dziennikarzy reprezentujących 

największe polskie media.  
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Inauguracja Radio Wspólna Europa - cyklu audycji radia PIN, które otrzymały grant 
PE 
  

Program Radio Wspólna Europa został uruchomiony 4 lutego na antenie Radia PIN, które 

obejmuje swoim zasięgiem 4 milionów mieszkańców Polski. Program koncentrował się na 

regularnym informowaniu o działalności PE, podejmowanych przez niego decyzjach oraz 

uchwalanych aktach prawnych. W wiele programach obecni byli posłowie do PE, którzy 

udzielali wywiadów i komentarzy. Reporterzy Radia PIN regularnie uczestniczyli w 

konferencjach prasowych i wydarzeniach organizowanych przez BIPE oraz odwiedzili 

Strasburg podczas sesji plenarnej.  

 

 

Marzec 
 

Międzynarodowy Dzień Kobiet  
 
7 i 8 marca BIPE zorganizowało kampanię 
informacyjną w warszawskim metrze, gdzie na 

infoscreen'ach wyświetlono informacje zwracające 

uwagę obywateli na działania PE na rzecz praw 

kobiet i równouprawnienia. 
 

 
 

8 marca BIPE we współpracy z 

Centrum Praw Kobiet zorganizowało 

debatę na temat walki z przemocą 
wobec kobiet.  

Na początku debaty uczestnicy 

wysłuchali wystąpienia 

Przewodniczącego PE Jerzego Buzka, 

polskiej kwestor i posłanki do PE Lidii 
Geringer de Oedenberg oraz 

przewodniczącej Komisji Praw Kobiet i 

Równouprawnienia PE Evy Britt 
Svenson. 

 

W debacie uczestniczyło ponad 40 gości, w tym dziennikarze, eksperci i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. Podsumowanie debaty zostało opublikowane m.in. przez 

portale onet.pl, interia.pl oraz w internetowym wydaniu Newsweek'a.  
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Gra komputerowa 
"Przygoda w Parlamencie 
Europejskim" - edycja 2010 
 

12 marca BIPE przygotowało 

nową wersję swojej bardzo 

popularnej gry komputerowej 

"Przygoda w Parlamencie 

Europejskim" w polskiej 

wersji językowej. W ciągu 

roku rozdystrybuowano 

prawie 5000 sztuk. 

 

 

 
Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego o dostawach gazu 
 
15 marca przed głosowaniem nad projektem rozporządzenia w sprawie dostaw gazu w 

komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, posłowie: Jacek Saryusz-Wolski, 
Bogusław Sonik i Konrad Szymański wzięli udział w konferencji prasowej 

zorganizowanej przez BIPE w swojej siedzibie w Warszawie. 

 

Posłowie byli zaangażowani w 

przygotowanie nowego rozporządzenia w 

sprawie polityki energetycznej, które było 

odpowiedzią UE na kryzys gazowy z 2008 i 

2009 roku, kiedy to dostawy rosyjskiego 

gazu przez Ukrainę do UE zostały zakłócone. 

 

Podczas konferencji posłowie odpowiadali 

na pytania około 30 dziennikarzy, którzy 

uczestniczyli w wydarzeniu. Informacje na 

temat konferencji zostały opublikowane 

przez największe polskie media, w tym 

najchętniej czytane dzienniki: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polska The Times, Nasz 

Dziennik, tygodniki i miesięczniki Przegląd Techniczny, Przegląd i Środowisko, stacje 

telewizyjne TVP Info, TV Trwam, Polsat News i TV Biznes oraz portale internetowe: 

interia.pl, wp.pl i tvn24.pl. 

 

 

BIPE na targach edukacyjnych w Gdańsku 
 
BIPE uczestniczyło w targach edukacyjnych "Akademia 2010" w Gdańsku, które odbyły 

się 17-19 marca. BIPE przygotowało atrakcyjne, interaktywne stoisko i było jedną z 75 

instytucji biorących udział w targach, które odwiedziło blisko 17, 000 zwiedzających.   

 
 
"Betonowa UE?  Dostępność praktyk i pracy w instytucjach unijnych dla studentów i 
absolwentów polskich szkół wyższych" - konferencja 
 

Przedstawiciel BIPE Łukasz Kempara wziął udział, jako panelista w konferencji 
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zorganizowanej przez polski oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. W 

spotkaniu, które odbyło się w Białymstoku 19 marca wzięli udział studenci, którzy 

pragnęli dowiedzieć się o możliwościach odbywania staży i zatrudnienia w instytucjach 

UE. Relację ze spotkania przygotowało Polskie Radio oraz tygodnik Eurobiznes.  
 

 

Forum Obywateli w Bydgoszczy 
 

Posłowie do PE Tadeusz Zwiefka oraz Janusz Zemke spotkali się z uczestnikami Forum 

Obywateli w Bydgoszczy 29 marca. Jednym z tematów rozmowy był Europejski System 

Transportu oraz włączenie województwa kujawsko-pomorskiego do jego sieci. 

 

W konferencji uczestniczyło blisko 300 osób: media, wykładowcy akademiccy, władze 

regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, studenci oraz 

obywatele. Wydarzenie to było szeroko komentowane w mediach lokalnych 

i regionalnych, zarówno w prasie jak i w telewizji. Informacja o Forum została również 
zamieszczona w codziennym biuletynie Polskiej Agencji Prasowej. 

 

 

Kwiecień 
 

Seminarium dla redaktorów internetowych oraz dziennikarzy 
 

Grupa 12 dziennikarzy z mediów lokalnych i regionalnych została zaproszona na dwa dni 

do Brukseli. Dziennikarze spotkali się z posłami Lidią Geringer de Oedenberg, 
Ryszardem Czarneckim i Rafałem Trzaskowskim oraz mieli możliwość zapoznania się 
z pracą Departamentu Prasowego Parlamentu Europejskiego, który poinformował o 

sposobach korzystania z materiałów audiowizualnych udostępnianych przez PE. Przed 

wyjazdem uczestnicy seminarium odbyli wstępne szkolenia z dyrektorem BIPE Jackiem 

Safutą i attache prasowym Piotrem Wolskim.  

 

 

Udział przewodniczącego PE Jerzego Buzka oraz posłów do PE w uroczystościach 
żałobnych i pogrzebowych ofiar katastrofy w Smoleńsku. 
 
13 kwietnia delegacja PE uczestniczyła w 

ceremonii upamiętniającej ofiary katastrofy 

smoleńskiej podczas specjalnej sesji 

w polskim parlamencie. Na czele delegacji 

stanął przewodniczący PE Jerzy Buzek, a 

w jej skład wchodzili: wiceprzewodniczący 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Stavros 
Lambrinidis i Miguel Martinez oraz 

polscy posłowie Danuta Hübner, Andrzej 
Grzyb i Ryszard Legutko.  

 
 
17 kwietnia, Przewodniczący Jerzy Buzek i większość polskich posłów do PE 

uczestniczyła w państwowych uroczystościach żałobnych w Warszawie.   
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18 kwietnia w Krakowie przewodniczący PE reprezentował Parlament Europejski 

podczas pogrzebu zmarłego tragicznie Prezydenta Polski i jego małżonki. Delegacjom PE 

towarzyszyli przedstawiciele BIPE, które wspierało delegacje logistycznie. Obecność 
delegacji PE była szeroko relacjonowana w mediach. 

 

 

Maj 
 
Obchody Dnia Europy 
 

Dzień otwarty w BIPE 
 

7 maja BIPE zorganizowało dzień otwarty w 

swojej siedzibie z okazji przypadającego 9 maja 

Dnia Europy. Przed budynkiem na gości czekało 

stoisko z publikacjami na temat PE i UE oraz 

pracownicy BIPE odpowiadający na pytania 

obywateli. Stoisko cieszyło się dużym 

zainteresowaniem przechodniów, którzy chętnie 

zatrzymywali się, by dowiedzieć się czegoś 
więcej o Parlamencie Europejskim, jego roli w 

Unii Europejskiej i o działalności BIPE. 

Pracownicy biura rozdali łącznie ponad 4 tys. 

ulotek i broszur informacyjnych. 

 

 

Pokaz filmu 'Welcome', laureata Nagrody Filmowej LUX Parlamentu Europejskiego 
 
BIPE zorganizowało specjalny pokaz francuskiego filmu "Welcome" w reżyserii 

Philippe’a Lioret. Studenci, organizacje pozarządowe i kinomani zostali zaproszeni do 

kina Kultura w Warszawie. Pokaz odbył się przy wsparciu Ambasady Francji w Polsce, a 

słowo wstępne wygłosił krytyk filmowy, red. Michał Chaciński z TVP Kultura. W seansie 

uczestniczyło ponad 100 osób.  

 

 

Parada Schumana w Warszawie 
 
8 maja ulicami Warszawy przeszła XI. Parada 

Schumana. 

 

W tym roku Parada przeszła pod hasłem 

Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem 

i Wykluczeniem Społecznym, przy jednoczesnym 

wsparciu integracji osób niepełnosprawnych. 

Marsz zakończył się w Miasteczku Europejskim, 

w którym prezentowały się instytucje unijne, 

państwowe i wiele organizacji pozarządowych.  
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BIPE przygotowało 4 namioty w Miasteczku Europejskim z publikacjami na temat PE 

oraz grami, quizami i zabawami edukacyjnymi.  

 

Namioty Parlamentu Europejskiego odwiedzili 

poseł do PE Rafał Trzaskowski, unijny komisarz 

ds. budżetu i były eurodeputowany Janusz 
Lewandowski, a także prezydent m. st. Warszawy 

- Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

 

W czasie imprezy rozdano prawie 39 tys. ulotek, 

broszur, gier PC i filmów o PE, a także drobnych 

gadżetów.  

 

 

Oficjalna inauguracja portalu informacyjnego o Parlamencie Europejskim  
 
Przewodniczący PE Jerzy Buzek oficjalnie otworzył 

nowy portal internetowy europarlament.pap.pl - 

multimedialny serwis internetowy publikujący 

informacje z Europy, który w 2010 otrzymał dotację 
Parlamentu.  

 

Na inauguracji obecny był również poseł Rafał 
Trzaskowski, a BIPE wsparło portal merytorycznie i 

monitorowało realizację całego projektu. 

 
 
Forum Obywateli w Katowicach 
 

21 maja Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz posłowie do PE 

Adam Gierek, Marek Migalski i Jan Olbrycht wzięli udział w Forum Obywateli 

Parlamentu Europejskiego zorganizowanym przez BIPE w Katowicach.  

 

Forum pod tytułem "Śląskie w Unii 

Europejskiej: szanse i wyzwania" 

odbyło się na Uniwersytecie Śląskim.  

 

Patronat medialny nad Forum objęła 

telewizja TVP Katowice i Polska 

Dziennik Zachodni. 

 

W forum uczestniczyło około 300 

osób: studenci, władze regionalne i 

lokalne, organizacje pozarządowe, 

przedstawiciele biznesu i obywatele. 

Wydarzenie było szeroko 

komentowane w mediach regionalnych. BIPE zapewniło transmisję obrad forum na żywo 

(tzw. webstreaming) na swojej stronie internetowej www.europarl.pl oraz na stoisku BIPE 

na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. 

 



 11

BIPE na 55. Międzynarodowych Targach Książki  
 
BIPE wzięło udział w 55. Międzynarodowych Targach Książki, które odbyły się w dniach 

20-23 maja 2010 w Warszawie. Podczas trzech dni trwania targów BIPE rozdało kilka 

tysięcy broszur, a ponad 120 osób wzięło udział w komputerowym quizie o PE. 21 maja, 

goście mogli obejrzeć relację z Forum Obywateli, które odbywało się w Katowicach. 

 

 

Czerwiec 
 

Seminarium: "Europa w walizce" 
 

6 czerwca BIPE gościło uczestników seminarium „Europa w walizce” zorganizowanego 

przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, w celu promocji kontaktów pomiędzy 

młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy. W spotkaniu w Warszawie wzięło udział blisko 30 

osób. Wśród gości obecny był poseł do PE Rafał Trzaskowski, poseł na Sejm RP 

Tadeusz Iwiński, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

 

 

Spotkanie przewodniczącego Jerzego Buzka z byłym prezydentem Białorusi  
 

BIPE uczestniczyło w przygotowaniu spotkania przewodniczącego PE Jerzego Buzka z 

byłym prezydentem Białorusi Stanislau Szuszkiewiczem 25 czerwca w siedzibie BIPE.  

 

 
Konferencja: "PE siódmej kadencji 2009-2014"  
 

26 czerwca poseł do PE Jacek Saryusz-Wolski i dyrektor BIPE Jacek Safuta wzięli 
udział w seminarium: "PE siódmej kadencji 2009-2014" zorganizowanym przez Centrum 

Europejskie Natolin. Uczestniczącym w spotkaniu prawie 50 dziennikarzom mediów 

lokalnych i regionalnych rozdano dostarczone przez BIPE materiały informacyjne o PE. 
 

 

Trzydniowe seminarium dla dziennikarzy w Brukseli  
 

7 czerwca BIPE zaprosiło grupę dziennikarzy (edytorów stron internetowych oraz 

przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych) do Brukseli, aby poinformować ich o 

szczegółach pracy i kompetencjach PE. Z uczestnikami seminarium spotkali się posłowie 

Jacek Saryusz-Wolski i Janusz Zemke. Dziennikarze mieli też możliwość zapoznania 

się z działaniem departamentu prasowego PE.  

 

 

Lipiec/Sierpień 
 
BIPE na Tour de Pologne 
 
W związku z objęciem przez Przewodniczącego PE Jerzego Buzka patronatu nad 67. 

wyścigiem Tour de Pologne, BIPE przygotowało specjalne stoisko, które na mecie 

każdego etapu przekazywało informacje o PE. Tylko podczas pierwszego etapu rozdano 

ponad 3 tys. materiałów informacyjnych i promocyjnych. 
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Wrzesień 
 

Posłanka Danuta Hübner o przyszłości 
funduszy strukturalnych 
 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Regionalnego Parlamentu Europejskiego, 

posłanka Danuta Hübner wzięła udział w konferencji prasowej o przyszłości funduszy 

strukturalnych, która odbyła się w siedzibie BIPE w Warszawie 16 września. 
 

 

 
Kampania informacyjna w portalu internetowym Interia.pl 
 

21 września BIPE rozpoczęło pierwszą z 

cyklu kampanii informacyjnych na portalu 

internetowym Interia.pl.  

 

Celem kampanii było zwrócenie uwagi 

użytkowników Internetu na zagadnienia, 

nad którymi pracuje Parlament Europejski. 

Kampania trwała do września 2011 roku, 

a tematy były aktualizowane zgodnie z 

bieżącymi wydarzeniami i zagadnieniami 

poruszanymi na sesji PE.  

 

Dzięki inicjatywie Biura użytkownicy portalu mogli przeczytać specjalnie przygotowane 

artykuły, a za pośrednictwem banerów reklamowych i mailingów dotrzeć do głównej 

strony internetowej Parlamentu Europejskiego i do strony BIPE. 

 

 
BIPE na Europejskim Dniu Języków 
 

BIPE było obecne podczas Europejskich Dni Języków, które odbyły się 24 września w 

Krakowie.  

 

Goście zostali zaproszeni do sprawdzenia swoich 

umiejętności w quizie "Czy znasz języki Unii 

Europejskiej", dostępnym również w Internecie. 

BIPE przedstawiło prezentację multimedialną o PE, 

która zainteresowała wielu uczestników, w tym 

nauczycieli. 

 

Rozdano setki materiałów informacyjnych i 

promocyjnych PE. BIPE współorganizowało dni 

języków w Krakowie razem z Przedstawicielstwem 
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Komisji Europejskiej, British Council, Instytutem Cervantesa, Instytutem Francuskim, 

Instytutem Goethego, Włoskim Instytutem Kultury, Instytutem Australijskim oraz 

Centrum Języka Polskiego i Kultury na Świecie. 

 

 

Październik 
 
Poseł Tadeusz Cymański o urlopach macierzyńskich 
 

Poseł do PE Tadeusz Cymański 6 października, przed 

głosowaniem PE w Strasburgu, spotkał się w siedzibie 

BIPE z dziennikarzami podczas konferencji prasowej nt. 

dyrektywy o urlopach macierzyńskich. Poseł Cymański 

był recenzentem dyrektywy z ramienia Grupy 

Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. 

 

 

Spotkanie z nauczycielami - Euroscola  
 

6 października BIPE przedstawiło na spotkaniu z nauczycielami współorganizowanym 

przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej możliwości i warunki udziału uczniów w 

programie Euroscola. Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości odwiedzenia 

Parlamentu i wzięcia udziału w symulacji obrad plenarnych. 

 

 

Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli  
 

Podczas seminarium, które odbyło się 13 października, dziennikarze, w tym: edytorzy 

stron internetowych oraz przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych mieli okazję 
spotkać się z posłami Bogusławem Liberadzkim, Konradem Szymańskim i Różą 
Thun. Przedstawiciele mediów uczestniczyli również w prezentacji europarl.tv i usług 

audiowizualnych oferowanych PE i KE.  
 

 

Konferencja "Parlament Europejski po traktacie lizbońskim doświadczenia i nowe 
wyzwania"  
 

21 i 22 października poseł do PE Rafał Trzaskowski z Komisji Spraw Konstytucyjnych 

PE oraz przedstawiciele BIPE byli prelegentami na konferencji poświęconej nowym 

uprawnieniom PE wprowadzonym przez Traktat z Lizbony. Konferencję zorganizował 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.  
 

 

Wizyty w szkołach  
 

W ramach tzw. Partnerstwa w Zarządzaniu BIPE wraz z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej wdrożyło program "Powrót do 

szkoły 2010". W ciągu kilku miesięcy trwania programu 17 polskich posłów do PE oraz 

dwóch przedstawicieli BIPE odwiedziło wiele szkół w całym kraju przedstawiając 

uczniom i władzom lokalnym działania PE, w szczególności te skierowane do młodego 

pokolenia. 
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Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody podczas oficjalnej gali programu "Powrót do 

szkoły" w dniu 22 listopada w Warszawie z udziałem eurodeputowanych. 

 

Posłanka Małgorzata Handzlik o opóźnieniach w płatnościach 

 

19 października przed głosowaniem nad projektem rozporządzenia w sprawie opóźnień w 

płatnościach posłanka do PE Małgorzata Handzlik zorganizowała wideokonferencję na 

ten temat. Dziennikarze z prasy specjalistycznej i ogólnej zostali zaproszeni do obejrzenia 

konferencji w siedzibie BIPE w Warszawie. 
 

 

Listopad 
 
Posłanka Danuta Hübner o przyszłości funduszu spójności 
 

Posłanka do PE Danuta Hübner wzięła udział w 

konferencji prasowej na temat przyszłości funduszu 

spójności, która odbyła się 12 listopada w 

siedzibie BIPE w Warszawie. 

 

Podczas konferencji eurodeputowana Hübner 

odpowiadała na pytania zadawane przez 15 

dziennikarzy, którzy uczestniczyli w wydarzeniu. 

Relacja z konferencji została opublikowana przez 

Polską Agencję Prasową, prasę specjalistyczną i 

portale internetowe. 

 

 

"Co nam przyniósł Traktat z Lizbony?" 
Konferencja Instytutu Spraw Publicznych 
i Biura Informacyjnego Parlamentu 
Europejskiego w Polsce 
 

Czy traktat lizboński poprawił 

funkcjonowanie Unii Europejskiej? Czy 

spełnił on pokładane w nim oczekiwania? 

Które instytucje UE zyskały na znaczeniu, a 

które straciły? - na te pytania odpowiadali 

prelegenci i goście konferencji, która odbyła się 15 listopada w siedzibie BIPE. 

 

Obecni byli: posłowie do PE Konrad Szymański i Rafał Trzaskowski, (autorzy raportu 

na temat skutków przyjęcia traktatu) oraz Janis Emmanouilidis (European Policy Center), 

Piotr Maciej Kaczyński (Center for European Policy Studies), przedstawiciele Instytutu 

Spraw Publicznych, przedstawiciele prasy, radia, telewizji, dyplomaci, członkowie władz 

lokalnych, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych, think-tank'ów i studenci. 
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Posłanka Sidonia Jędrzejewska o negocjacjach budżetowych  
 

W dniu 19 listopada, europosłanka 

Sidonia Jędrzejewska wzięła udział w 

konferencji prasowej w sprawie negocjacji 

budżetowych oraz ryzyka związanego z 

niepowodzeniem tych rozmów. 

 

Podczas konferencji posłanka 

Jędrzejewska odpowiadała na pytania 

kilkunastu dziennikarzy czołowych 

polskich mediów, takich jak Gazeta 

Wyborcza, Polska The Times, PAP i TVP. Konferencja była transmitowana na żywo na 

stronie internetowej BIPE.  

 

 
Promocja Nagrody Lux Prize 
 

W grudniu BIPE kontynuował swoją kampanię 
informacyjną na portalu internetowym Interia.pl. 

Tym razem zwrócono uwagę 3 milionów 

użytkowników portalu na Nagrodę LUX. Oprócz 

interaktywnych banerów i informacji na temat 

ceremonii wręczenia nagród wysłanych pocztą 
elektroniczną, umieszczono również artykuł na 

temat Nagrody na stronie głównej portalu. 

  

Ponadto, w czwartek 25 listopada, pasażerowie 

metra warszawskiego mogli obejrzeć krótki klip na temat Nagrody Lux, wyświetlany na 

infoscreenach. 

 

 

Posłanka Lena Kolarska-Bobińska na temat bezpieczeństwa energetycznego UE 
 

26 listopada posłanka do PE Lena Kolarska - Bobińska 

wzięła udział w konferencji prasowej na temat 

bezpieczeństwa energetycznego UE, która obyła się w 

siedzibie BIPE.  

 

Posłanka Kolarska-Bobińska, członkini Komisji Przemysłu, 

Badań Naukowych i Energii, autorka sprawozdania "W 

kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-

2020" mówiła o budowie paneuropejskiej sieci gazowej, 

przyszłości gazociągu Nabucco, nowych możliwościach 

wytwarzania energii na bazie węgla i o bezpieczeństwie 

energetycznym Polski. 
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Konferencja była transmitowana na żywo na stronie internetowej BIPE. Eurodeputowana 

odpowiedziała na pytania kilkunastu dziennikarzy czołowych polskich mediów, takich jak 

Polska The Times, Polityka, PAP i Polskie Radio. 

 

 

Grudzień 
 

Posłanka Róża Thun o inicjatywie obywatelskiej 
 

10 grudnia, przed głosowaniem w sprawie "inicjatywy 

obywatelskiej", BIPE zorganizowało konferencję prasową 
posłanki do PE Róży Thun. 
 

Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawiciele 

najważniejszych polskich mediów, w tym Polski The Times 

oraz Polskiej Agencji Prasowej, uniwersytetów oraz 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Konferencja była 

transmitowana na żywo na stronie internetowej BIPE.  

 

 

Kampania informacyjna dotycząca Nagrody Sacharowa 2010 
 

Jak co roku, BIPE w Polsce zaplanowało szereg wydarzeń, mających na celu 

zainteresowanie opinii publicznej Nagrodą Sacharowa 2010. 

 

9 grudnia, we współpracy z festiwalem filmowym Watch Docs, BIPE zorganizowało 

pokazało filmu "Dans le peau de Fidel Castro". Drugi pokaz filmu odbył się 11 grudnia w 

Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Pokazowi 

towarzyszyła debata na temat praw człowieka na Kubie. 

 

10 grudnia, przez cały dzień pasażerowie warszawskiego metra mogli obejrzeć na 

infoscreenach animowany klip o Nagrodzie Sacharowa. 

 
10 grudnia wieczorem, wraz z polskim oddziałem Amnesty International, BIPE 

zorganizowało debatę "Ile praw człowieka w polityce, a ile polityki w zakresie praw 

człowieka?", z udziałem wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka PE, posła 

Andrzeja Grzyba, byłego posła do PE Józefa Piniora, kubańskiego dysydenta Miguela 

Saludesa i byłego laureata Nagrody Sacharowa, Aliaksandra Milinkiewicza. 

 

W debacie wzięło udział ponad 50 osób, była 

ona szeroko relacjonowana w polskich mediach, 

w tym na portalach wyborcza.pl, wp.pl, onet.pl, 

wprost.pl i w Polskiej Gazecie Wrocławskiej. 

 

Po debacie odbyła się projekcja filmu "Anna. 

Siedem lat na linii frontu", o Annie 

Politkowskiej, rosyjskiej dziennikarce i 

obrończyni praw człowieka, która została 

zastrzelona przed swoim domem w 2006 roku. 
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BIPE przygotowało specjalną broszurę na temat praw człowieka oraz okolicznościowe 

plakaty. 

 

 

"Budżet UE 2014-2020 - zagrożenie czy szansa dla Polski? " - Debata 
 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Jan Olbrycht i Janusz 
Wojciechowski byli wśród gości zaproszonych na debatę publiczną zorganizowaną 10 
grudnia w Warszawie, w ramach projektu www.europarlament.pap.pl, który otrzymał 

dotację Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, które 

dyskutowały nad potrzebą bronienia przez Polskę wydatków na rzecz polityki spójności i 

polityki rolnej w ramach budżetu UE. 

 

. 

Posłanka Sidonia Jędrzejewska o budżecie unijnym 
 
17 grudnia BIPE w Warszawie zorganizowało konferencję prasową ze sprawozdawczynią 
PE w sprawie budżetu UE, europosłanką Sidonią Jędrzejewską. 
 

Relacje z konferencji pojawiły się w głównych polskich mediach, w tym w: Polsce The 

Times, Polskim Radia i w serwisach Polskiej Agencji Prasowej. 

 

 

Ulotka - Wizyta w PE 
 

BIPE opublikowało broszurę na temat wizyt w PE.  
Publikacja ma na celu poinformowanie obywateli o 

możliwości odbycia wizyt w siedzibie PE w Strasburgu  

 
 

 

Ulotka BIPE 
 

 

BIPE przygotowało nową wersję 
ulotki przedstawiającej 

warszawską siedzibę biura i 

informującej o jego działalności.  

 

Ulotka zawiera również listę 
polskich posłów do Parlamentu 

Europejskiego  
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Przewodniczący PE Jerzy Buzek o sytuacji na Białorusi 
 

 
20 grudnia BIPE odwiedził Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który 

wygłosił oświadczenie w sprawie sytuacji na 

Białorusi. Spotkanie zgromadziło wielu 

przedstawicieli mediów.  

 

 

 

 

 

 

Przewodnik dla dziennikarzy  
 

BIPE opublikowało szczegółowy przewodnik dla dziennikarzy, który 

zawiera informacje niezbędne dla przedstawicieli mediów 

odwiedzających PE. Dziennikarze mogą w przewodniku znaleźć 
informacje o działalności i kompetencjach PE, opisy grup politycznych, 

sylwetki wszystkich polskich posłów do PE, informacje na temat 

serwisów prasowych PE oraz listę przydatnych kontaktów.  

 

Działania BIPE w 2010 r. 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 2010 r. BIPE udzieliło 686 pisemnych 

odpowiedzi na zapytania obywateli oraz ponad 1000 informacji telefonicznych. 

 
Monitorowanie mediów 
 

BIPE, we współpracy z firma zewnętrzną, przygotowuje i dystrybuuje codzienny przegląd 

prasy polskiej przeznaczony dla posłów i zainteresowanych pracowników PE. Przegląd 

skupia się na informacjach pojawiających się w polskiej prasie, a dotyczących działalności 

Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego, poszczególnych europosłów, czy też 
komisji PE. Ponadto BIPE dba o informowanie PE na temat bieżących wydarzeń w Polsce, 

które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.  

Granty 
 

Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez 

Parlament Europejski w celu wsparcia projektów służących informowaniu społeczeństwa 

o jego działaniach. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty merytorycznie, 

sprawdzają, czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość 
wypowiedzenia się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu. 

 

 W 2010 roku z grantów korzystały następujące projekty: 
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-  europarlament.pap.pl  - multimedialny, internetowy serwis informacyjny poświęcony 

PE i Unii Europejskiej, realizowany przez Polską Agencję Prasową (PAP) 
 

- Radio Wspólna Europa - cotygodniowa audycja i strona internetowa w Radiu PIN 

(http://www.radiopin.pl/europa)  
 
-  Peryferia - cykl programów Radia Olsztyn poświęconych ubóstwu w regionie Warmii 

i Mazur w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym: 

http://www.ro.com.pl/posluchaj/kategoria/32;http://www.ro.com.pl/posluchaj/kategoria/75

/Bruksela_-_Radio_Olsztyn_w_Parlamencie_Europejskim/  

  

Partnerstwo w Zarządzaniu 
 

BIPE współpracuje na co dzień z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu "Partnerstwo w 

Zarządzaniu", który pozwala rządowi RP na realizację kampanii informacyjnych na temat 

UE przy wsparciu środków unijnych.   

 


