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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE) realizuje w Polsce
strategię komunikacyjną i plan działania Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego
ds. Komunikacji zgodnie z decyzjami Prezydium PE. Jego głównymi celami są:

 informowanie obywateli bezpośrednio i poprzez media (ogólnokrajowe, regionalne
i specjalistyczne) o decyzjach podejmowanych przez Parlament Europejski (PE);

 możliwie jak najszersze promowanie Parlamentu i jego działalności.

Biuro zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przezeń działaniach możliwie jak
największą liczbę posłów do PE i zachęca do tego swoich partnerów.

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO W POLSCE

Główne zadania BIPE w I połowie 2015 roku:

 upowszechnienie wśród obywateli informacji o Parlamencie, jego roli i politycznym
znaczeniu;

 kontynuacja dialogu z multiplikatorami opinii i grupami docelowymi, ułatwienie
im kontaktu z posłami i dotarcie do jak najliczniejszych grup społeczeństwa
obywatelskiego;

 rozwijanie sieci kontaktów z „interesariuszami”, m.in. w ramach pilotażowego
projektu „stakeholder dialogue”, w ramach którego w wybranych państwach
członkowskich organizowane są spotkania z posłami-sprawozdawcami;

 nasilenie działań w mediach społecznościowych;

 umocnienie kontaktów z mediami i stworzenie posłom dodatkowych możliwości
obecności w mediach jako głównym źródle informacji o PE dla opinii publicznej;

 zwiększenie widoczności PE przy pomocy programu Euroscola, który stanowi
atrakcyjne wprowadzenia w tematykę europejską dla przyszłych młodych wyborców;

 realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE
i dotyczących kluczowych prac legislacyjnych PE, Międzynarodowego Dnia Kobiet,



PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

4

Dnia Europy, Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, Nagrody im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży oraz Nagrody Filmowej LUX;

 koordynacja i wsparcie Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu.

KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W pierwszej połowie 2015 roku BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 42 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych
i materiałów promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 250 odpowiedzi na listy i e-maile od obywateli i ponad
850 informacji telefonicznych;

 zorganizowało lub współorganizowało 9 debat/spotkań posłów do PE
z interesariuszami i mediami oraz 1 konferencję prasową z udziałem posła do PE;

 zaopiniowało 17 wniosków o patronat;

 wydało 142 komunikaty prasowe i wysłało 1650 informacji SMS-owych
dla dziennikarzy;

 zaprosiło 68 dziennikarzy na seminaria i 33 na sesje Parlamentu w Strasburgu
i Brukseli;

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w I połowie 2015 r. odwiedziły
63 240 osoby, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory ponad
10 540 osób, i kontem na portalu Twitter, które obserwuje ponad 3 360 osób;

 zaktualizowało aplikację mobilną „Europoseł PL - znajdź swojego europosła”, która
zawiera informacje o polskich posłach do Parlamentu Europejskiego, w tym
o przynależności do komisji parlamentarnych, dane teleadresowe biur czy odnośniki
do profili posłów na portalach społecznościowych;

 zapewniło wyjazdy 288 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;

 nadzorowało opracowanie 104 przeglądów prasy oraz 104 przeglądów mediów
audiowizualnych.
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DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2015

Styczeń

14 stycznia - Udział w debacie studentów UW: „Bezpieczeństwo zewnętrzne UE”

14 stycznia przedstawiciel BIPE wziął udział w konferencji „Bezpieczeństwo zewnętrzne Unii
Europejskiej” zorganizowanej przez studentów europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Witold Naturski omówił kompetencje Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie i odpowiadał
na pytania dotyczące roli PE. W konferencji wzięło udział około 50 osób.

22 stycznia - Debata: „Co nam da TTIP?”

22 stycznia Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce wraz z Instytutem
Spraw Politycznych zorganizowało debatę
„Co nam da TTIP?” z udziałem poseł do PE
Danuty HÜBNER. W panelu zasiedli też:
Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce, Maria
Świetlik ze stowarzyszenia Internet Society
Poland, zastępca dyrektora Departamentu
Polityki Handlowej w Ministerstwie
Gospodarki Adam Orzechowski, Marcin
Wojtalik z Instytutu Globalnej

Odpowiedzialności i koalicji uwagattip.pl i Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora
generalnego Konfederacji Lewiatan.

W debacie uczestniczyło ponad 120 osób. Wiele z nich włączyło się do burzliwej dyskusji na
temat domniemanych skutków zawarcia umowy TTIP. Ponadto, korzystając ze strony
internetowej BIPE europarl.pl, wydarzenie na żywo oglądało ponad 75 osób.

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele mediów, m.in. Polskiej Agencji Prasowej oraz
Programu 4 Polskiego Radia.

26 stycznia - Debata: „Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne - dylematy
ochrony danych osobowych w UE”

26 stycznia Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Fundacją
Panoptykon zorganizowało debatę „Od regulacji Internetu po bezpieczeństwo publiczne –
dylematy ochrony danych osobowych w UE” w celu przedyskutowania kwestii związanych
z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.
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W debacie wzięli udział posłowie do
Parlamentu Europejskiego Michał BONI i
Lidia GERINGER DE OEDENBERG
(nagranie wideo), prezeska Fundacji
Panoptykon Katarzyna Szymielewicz,
Andrzej Lewiński pełniący obowiązki
Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych i dr Łukasz Kister, specjalista.

Debacie przysłuchiwało się ponad 60 osób,
przedstawicieli m.in. organizacji
pozarządowych, instytucji państwowych,
firm z sektora IT oraz stowarzyszeń
branżowych. Dyskusję moderował dyrektor BIPE Jacek Safuta.

Podczas spotkania byli obecni dziennikarze m.in. z Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego
Radia. Relację na żywo na stronie internetowej BIPE europarl.pl oglądało 35 osób.

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce portal interia.pl
kontynuował, w ramach wieloletniej umowy, internetową kampanię informacyjną. W styczniu
na stronie portalu wyświetlany był billboard ogólny biura odsyłający do strony internetowej
BIPE.

Luty

13 lutego - „Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna – zmiany, ale jakie?” -
spotkanie z posłem-sprawozdawcą Marianem-Jeanem MARINESCU

13 lutego w siedzibie BIPE w Polsce odbyło
się spotkanie z posłem-sprawozdawcą
Marianem-Jeanem MARINESCU, głównym
negocjatorem - z ramienia Parlamentu
Europejskiego - pakietu legislacyjnego
SES II +, zawierającego propozycje zmian
w funkcjonowaniu Europejskiej Jednolitej
Przestrzeni Powietrznej. W panelu
dyskusyjnym znaleźli się także: Massimo
Garbini, dyrektor zarządzający Single

European Sky ATM Research (SESAR) oraz Peter Curran, dyrektor w Międzynarodowym
Zrzeszeniu Przewoźników Powietrznych (IATA).

Na spotkaniu było obecnych 56 osób reprezentujących 48 zainteresowanych podmiotów, m.in.
rząd, organizacje i agencje lotnicze, związki zawodowe oraz środowisko akademickie. Debacie
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przysłuchiwały się również media: Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita oraz prasa
i portale tematyczne.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pilotażowego „stakeholder dialogue”, cyklu
spotkań z posłami-sprawozdawcami w wybranych przez nich państwach członkowskich
zainicjowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego.

18 lutego - Konferencja prasowa: „Wpływ TTIP na energetykę i przemysł UE”

18 lutego w siedzibie BIPE w Polsce odbyła się konferencja
prasowa przewodniczącego Komisji Przemysłu, Energii
i Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego Jerzego
BUZKA, autora opinii o wpływie TTIP na europejską
energetykę i przemysł.
Na spotkanie przybyło 12 dziennikarzy reprezentujących
m.in. Polską Agencję Prasową, Polskie Radio, Gazetę
Wyborczą i Polskę The Times. Konferencję można było
śledzić na żywo na stronie internetowej Biura
Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce -
europarl.pl.

26 lutego - Seminarium: „Uczestnictwo Polaków w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2014 roku - wnioski i wyzwania na przyszłość”

W ubiegłym roku BIPE wraz z Centrum Studiów
Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu zorganizowało serię spotkań z młodymi
wyborcami. Odbyły się one w Toruniu, Warszawie,
Krakowie, Gdańsku i Łodzi. W każdym z nich
wzięło udział około 300 młodych osób. Celem
programu było zachęcenie młodzieży, która w
ostatnich latach osiągnęła pełnoletność (a więc i
prawo do głosowania), do uczestnictwa w wyborach
europejskich w maju 2014 r.

26 lutego w warszawskiej siedzibie BIPE odbyło się seminarium podsumowujące wspólne
działania. Zaprezentowano także najnowsze analizy, w tym mapę frekwencji i profil młodego
wyborcy (m.in. wiedza, oczekiwania, zaufanie do wyborów), jaki jawił się po wyborach
2014 roku. Wśród panelistów znaleźli się m.in. prof. Andrzej Sokala, Prorektor UMK w
Toruniu, dr Jarosław Zbieranek z CSW, Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Anna Radwan z Polskiej Fundacji Roberta Schumana. Ponad 30 uczestników spotkania z
uwagą przysłuchiwało się przedstawionym raportom oraz rozważało możliwości zwiększenia
frekwencji w kolejnych wyborach europejskich.

Na spotkaniu były obecne także media: Polska Agencja Prasowa i Polskie Radio.
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Internetowa kampania informacyjna

W lutym przeprowadzono trzy kampanie informacyjne we współpracy z portalem interia.pl.
Pierwsza dotyczyła umowy handlowej między USA a Unią Europejską (TTIP). Na stronie
głównej serwisu umieszczono odnośnik do artykułu sponsorowanego na ten temat. Druga
kampania była poświęcona Dniu Kobiet. Ponad milion użytkowników otrzymało informację
o debacie „Edukacja siłą kobiet?” zorganizowanej przez BIPE z inicjatywy Komisji Praw
Kobiet i Równouprawnienia PE, a pozostali mogli dowiedzieć się więcej klikając w baner
umieszczony na stronie głównej serwisu. W ramach trzeciej kampanii ponad 250 tysięcy
użytkowników portalu otrzymało drogą e-mailową informację o debacie na temat
„Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej”. Dodatkowo, w lutym na stronie portalu
wyświetlany był billboard ogólny biura odsyłający do strony internetowej BIPE.

Marzec

5 marca - Debata: „Edukacja siłą kobiet? ”

5 marca Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce we współpracy
z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet
zorganizowało w Zachęcie - Narodowej
Galerii Sztuki w Warszawie debatę
„Edukacja siłą kobiet?”.
W wydarzeniu udział wzięła posłanka do
PE Elżbieta ŁUKACIJEWSKA,
a zarejestrowane wcześniej krótkie
wystąpienia przysłały posłanki Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ i Jadwiga
WIŚNIEWSKA z Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia PE. W panelu uczestniczyły także panie, które odniosły sukces w
dziedzinach tradycyjnie uważanych za „męskie”: przewodnicząca Rady CERN, fizyk jądrowy
prof. Agnieszka Zalewska, przedsiębiorczyni i mentorka Patrycja Strzelecka, inicjatorka
programu Geek Girls Carrots Kamila Sidor oraz współautorka książki „Polki” Katarzyna
Pawlikowska. Debatę prowadziła Ewa Podolska, dziennikarka radia TOK FM.

Dobór panelistek reprezentujących różne środowiska zapewnił ciekawą i żywą dyskusję, która
przyciągnęła 65 uczestników - głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych
zajmujących się prawami kobiet, mentorek i przedsiębiorczyń wspierających inne kobiety,
a także dziennikarzy i blogerów. Debata była także transmitowana na żywo na stronie
internetowej BIPE.

Po dyskusji wystąpiła aktorka Iza Kała z interaktywnym monodramem „Kredyt zaufania",
który w lekkiej i żartobliwej formie traktuje o problemach kobiet.
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12 marca - Rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży

12 marca został rozstrzygnięty krajowy etap Nagrody
im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Decyzją jury,
w którym zasiedli posłowie do PE Krystyna ŁYBACKA
i Bogdan WENTA oraz przedstawicielka Polskiej Rady
Organizacji Młodzieżowych Melanie Raczek, Polskę
w finale konkursu reprezentował projekt „Democracy under
Construction”, zgłoszony przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży. Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce pełniło rolę sekretariatu Nagrody.

Nagroda przyznawana jest co roku przez Parlament
Europejski oraz Fundację Międzynarodowej Nagrody im.

Karola Wielkiego z Akwizgranu za projekty realizowane przez młodych ludzi, które
zwiększają wzajemne zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają
praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

13 marca - „Dzieci w systemie prawa karnego - uczciwe procedury względem
podejrzanych i oskarżonych młodocianych” - spotkanie z poseł-sprawozdawcą Cateriną
CHINNICI

13 marca, w ramach pilotażowego projektu
„stakeholder dialogue”, cyklu spotkań
z posłami-sprawozdawcami w wybranych
państwach członkowskich, w siedzibie
BIPE w Warszawie odbyło się spotkanie z
posłanką Cateriną CHINNICI
poświęcone projektowi dyrektywy o
gwarancjach procesowych dla dzieci
podejrzanych lub oskarżonych
w postępowaniu karnym. Spotkanie miało
na celu zapoznanie polskich interesariuszy
z projektem dyrektywy i podejściem
posłów do PE i stanowiło okazję do
przedyskutowania i zaproponowania ewentualnych poprawek. W panelu dyskusyjnym był
także naczelnik Wydziału Europejskiego Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym
Ministerstwie Sprawiedliwości dr Tomasz Ostropolski.

W kolejnej części spotkania doszło do otwartej i dynamicznej dyskusji między panelistami
a przedstawicielami 30-osobowego grona uczestników reprezentujących organizacje
pozarządowe, m.in. Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz instytucje państwowe, takie jak
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka czy Policja. Dyskusję moderował
dyrektor BIPE Jacek Safuta.
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Podczas spotkania były obecne również media: Polska Agencja Prasowa, Program 4
Polskiego Radia i Euractiv.pl.

24 marca - Seminarium dla nauczycieli

24 marca w siedzibie BIPE w Polsce odbyło się seminarium dla nauczycieli. Celem spotkania
było zaprezentowanie działalności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i BIPE oraz
przedstawienie programu PE dla młodzieży Euroscola. BIPE reprezentowała Ewa
Michnowska. W seminarium wzięło udział dwudziestu nauczycieli.

26 marca - Staże w Parlamencie Europejskim - prezentacja dla studentów

26 marca przedstawiciel BIPE już po raz kolejny poprowadził w Ośrodku Debaty
Międzynarodowej MSZ spotkanie na temat staży w Parlamencie Europejskim. W spotkaniu
wzięło udział około 40 osób, głównie studentów i absolwentów warszawskich uczelni.
Prezentacja o Parlamencie Europejskim i jego programie stażowym spotkała się z dużym
zainteresowaniem, a po jej zakończeniu Witold Naturski odpowiadał na liczne pytania,
doprecyzowując informacje o możliwości odbycia stażu oraz o procedurach konkursowych
organizowanych przez EPSO. Uczestnicy otrzymali również komplet materiałów
informacyjnych o PE i UE.

Internetowa kampania informacyjna

W marcu kontynuowano kampanię o umowie handlowej między Stanami Zjednoczonymi
a Unią Europejską. Artykuł sponsorowany w serwisie interia.pl osiągnął prawie 760 odsłon.

Kwiecień

30 kwietnia - Wyniki konkursu Euroscola

W kwietniu rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu dla
młodzieży ponadgimnazjalnej Euroscola, który zorganizowało
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. W tym
roku po raz pierwszy o wygranej decydowały przesłane przez
uczniów filmiki poruszające jeden z trzech wybranych
samodzielnie tematów:

1. Unia Europejska w Twojej miejscowości, regionie,
życiu.

2. Co dla Ciebie znaczy Europa?
3. Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD2015).
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Nagrodami w konkursie są dofinansowane wyjazdy do Strasburga na spotkania Euroscoli,
czyli symulacje sesji plenarnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego z udziałem młodzieży
z całej Unii. W tegorocznej edycji do wyjazdu zakwalifikowanych zostało 17 szkół.

Aktualizacja aplikacji mobilnej „Europoseł PL - znajdź swojego Europosła”
W kwietniu aktualizowano aplikację mobilną Europoseł
PL. Aplikacja umożliwia użytkownikom dostęp do
informacji o polskich posłach do Parlamentu
Europejskiego w dowolnej chwili bez konieczności
dostępu do Internetu (po jednorazowym zainstalowaniu
na smartfonie, tablecie lub komputerze). Aplikacja ta
umożliwia - w przejrzysty graficznie sposób -
wyszukiwanie posłów do Parlamentu Europejskiego za
pomocą listy alfabetycznej, według przynależności do

polskich partii i do grup
politycznych oraz według członkostwa w komisjach
parlamentarnych.

Nasza aplikacja posiada niezwykle praktyczną funkcję, jaką jest
podział kraju na okręgi wyborcze, z możliwością wyszukania
posłów wybranych w poszczególnych okręgach. Ponadto, oprócz
danych podstawowych i zdjęć, program podaje również funkcje
pełnione w komisjach PE, dane kontaktowe, zarówno unijne jak
i krajowe, adresy stron internetowych, odnośniki do portali
społecznościowych: Facebook, Twitter i YouTube, a także RSS.

Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam. Dostępna jest dla
systemów operacyjnych: iOS w Appstore i Android w Google
Play oraz dla Windows w Windows MarketPlace. Można ją

również pobrać ze strony internetowej BIPE europarl.pl w wersji na komputer PC.

Internetowa kampania informacyjna

W kwietniu na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce w serwisie
interia.pl przeprowadzono trzy kampanie informacyjne. Pierwsza z nich dotyczyła stanu
negocjacji umowy handlowej TTIP. Na stronie głównej portalu został umieszczony odnośnik
do artykułu sponsorowanego na ten temat. W ramach drugiej baner „Co słychać w Europie?”
został umieszczony w serwisie „Fakty“ portalu. Trzecia kampania była poświęcona Dniu
Europy. Ponad milion użytkowników otrzymało drogą e-mailową informacje
o organizowanych przez BIPE imprezach. Biuro zleciło także umieszczenie podwójnego
billboardu i baneru na stronie głównej serwisu „Fakty”.
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Maj

5 maja - Europejska Nagroda Obywatelska - rozstrzygnięcie obrad krajowego jury

5 maja zakończyły się obrady krajowego jury
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Jury w
składzie: Andrzej GRZYB, Bogusław
LIBERADZKI, Julia PITERA i Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI zdecydowało o kolejności, w jakiej
projekty nominowane przez polskich posłów zostaną
rekomendowane europejskiej Kapitule Nagrody.
Ostatecznie wśród tegorocznych laureatów nagrody
znalazły się dwie organizacje z Polski: Fundacja
Integracji Społecznej PROM (zgłoszona przez
posłankę Lidię GERINGER DE OEDENBERG)
oraz Fundacja Oswoić Los (zgłoszona przez posła
Krzysztofa HETMANA).

BIPE w Polsce pełniło rolę sekretariatu Nagrody.

8 maja - Nowa publikacja: „Żółta i pomarańczowa kartka, czyli jak parlamenty
narodowe mogą wpływać na prawo UE”

Na początku maja, w nakładzie 1200 sztuk, ukazała
się nowa ulotka informacyjna przygotowana przez
BIPE w Polsce poświęcona procedurze tzw. „żółtej
kartki” i „pomarańczowej kartki”, czyli prawu
parlamentów narodowych Unii Europejskiej do
weryfikacji, czy ich zdaniem zgłaszane przez
Komisję Europejską nowe propozycje legislacyjne
są zgodne z zasadą pomocniczości. BIPE
przygotowało ulotkę specjalnie z myślą o swoim
udziale w „Nocy Muzeów” w Sejmie RP 16 maja.

8 maja - Dzień Otwarty Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

Z okazji Dnia Europy BIPE w Polsce zorganizowało dzień otwarty przed swoją siedzibą
w Warszawie. Pracownicy biura udzielali przechodniom informacji o Unii Europejskiej
i Parlamencie Europejskim, rozdając przy tym materiały informacyjne i promocyjne, w tym
krówki z logiem PE. Do zainteresowania się Unią Europejską, w tym zwłaszcza Parlamentem
Europejskim, zachęcali mimowie i szczudlarze.
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Dla odwiedzających BIPE przygotowało
różne atrakcje, m.in foto-budkę, gdzie można
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle
budynku Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu, czy występy bębniarzy,
wykonujących m.in. „Odę do Radości” i inne
popularne utwory europejskie. Ponadto chętni
sprawdzali swoją wiedzę na temat Europy
w interaktywnych quizach, w których
nagrodami były atrakcyjne gadżety z logiem
Parlamentu Europejskiego.

9 maja - BIPE na Paradzie Schumana i w Miasteczku Europejskim

Równo 65 lat po ogłoszeniu przez
francuskiego ministra spraw zagranicznych
Roberta Schumana planu integracji
europejskiej ulicami Warszawy przeszła
Parada Schumana, która od 1999 roku
wpisuje się w obchody Dnia Europy. W
Miasteczku Schumana, zbudowanym
na Krakowskim Przedmieściu, nie zabrakło
Parlamentu Europejskiego.

Setki odwiedzających miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Parlamencie i Unii Europejskiej
w quizach przygotowanych przez BIPE w Polsce. Gracze musieli m.in. przyporządkować
liczbę posłów do PE do poszczególnych państw członkowskich, odgadnąć pisownię nazwy

Parlamentu we wszystkich językach
oficjalnych Unii, odpowiedzieć na pytania
o kompetencje PE i o to, w jaki sposób jego
decyzje wpływają na codzienne życie
Europejczyków. W namiotach BIPE można
było dostać także materiały informacyjne
o Parlamencie, których rozdano ponad
14 tysięcy i sfotografować się na tle
budynków Parlamentu Europejskiego. Na
najmłodszych czekały atrakcje: malowanie
twarzy we flagi państw członkowskich Unii

i niebieska wata cukrowa.

Stoiska BIPE odwiedzili posłowie do PE: Róża THUN oraz Bogdan WENTA. Dyrektor BIPE
Jacek Safuta udzielił wywiadów Polskiemu Radiu, TVP Info i agencji AIP.
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12 maja - Pokaz „Idy”, laureata nagrody filmowej LUX 2014

12 maja ponad 200 osób przybyło
do warszawskiego kina Muranów, aby obejrzeć
film „Ida” - laureata nagrody filmowej
Parlamentu Europejskiego LUX. Projekcja
została zorganizowana przez BIPE w Polsce w
ramach obchodów Dnia Europy. Przed pokazem
filmu widzowie mogli zobaczyć nagrane
wcześniej wystąpienie posła Bogdana
ZDROJEWSKIEGO, członka Komisji Kultury
i Edukacji PE.

Nagroda LUX jest przyznawana przez Parlament Europejski od 2007 roku. Jej celem jest
promowanie bogactwa i różnorodności dorobku kulturalnego Europy oraz wsparcie
kinematografii europejskiej. Pokazy filmów, które zdobyły nagrodę LUX, organizowane są
przez biura informacyjne PE we wszystkich krajach Unii.

14 maja - Debata: „System Ochrony zdrowia a aktywizacja zawodowa osób 50+”

14 maja w siedzibie BIPE w Warszawie
odbyła się debata „System Ochrony zdrowia
a aktywizacja zawodowa osób 50+”,
współorganizowana z portalem Euractiv.pl .

Obok poseł Danuty JAZŁOWIECKIEJ,
wiceprzewodniczącej Komisji PE ds.
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w panelu
wzięli udział m.in.: Zuzanna Grabusińska,
wicedyrektor Departamentu Polityki
Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej i Marek Góra, kierownik

Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. W spotkaniu wzięło udział 49 osób
reprezentujących różne instytucje akademickie, państwowe i pozarządowe.

Wśród uczestników byli dziennikarze Polskiego Radia, Polityki i Gazety Wyborczej.

15 maja - Spotkanie ze studentami podczas Pikniku Politechniki Warszawskiej

15 maja przedstawiciel BIPE wziął udział w spotkaniu ze
studentami i licealistami podczas Pikniku Politechniki
Warszawskiej. Witold Naturski wygłosił pogadankę
o Parlamencie Europejskim, programie stażowym PE
i konkursach organizowanych przez EPSO. W spotkaniu
uczestniczyło około 30 osób.
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16/17 maja - Noc Muzeów z Parlamentem Europejskim w Sejmie RP

Już po raz drugi BIPE w Polsce włączyło się
w "Noc Muzeów" w budynku Sejmu RP.
Ponad 4000 osób, które odwiedziły Sejm
i Senat w nocy z 16 na 17 maja, mogło
dowiedzieć się więcej nie tylko o polskim
parlamentaryzmie, ale i o Parlamencie
Europejskim.

Dzięki konkursom o Unii Europejskiej,
Parlamencie Europejskim i testom
językowym, każdy mógł sprawdzić swoją
wiedzę, a najlepsi otrzymali nagrody. Przy
pomocy interaktywnej aplikacji odwiedzający stoisko BIPE mogli zobaczyć jak wygląda sala
plenarna PE oraz gdzie zasiadają poszczególni posłowie. Wszyscy zainteresowani otrzymali
materiały informacyjne, a pracownicy BIPE odpowiadali na pytania dotyczące Unii
Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego.

27 maja - Spotkanie ze studentami dziennikarstwa

27 maja attaché prasowy BIPE Piotr Wolski spotkał się z 60 studentami dziennikarstwa
Uniwersytetu Gdańskiego. Seminarium było poświęcone kompetencjom PE, metodom pracy,
planom legislacyjnym oraz działalności serwisu prasowego PE.

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie BIPE portal interia.pl kontynuował rozpoczęte w kwietniu kampanie o TTIP
i Dniu Europy.

Czerwiec

1-3 czerwca - Seminarium dla polskich dziennikarzy w Brukseli

W seminarium, które odbyło się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli 1-3
czerwca, wzięło udział piętnastu dziennikarzy z prasy, radia, telewizji i mediów internetowych.
Uczestnicy spotkali się z posłami do PE Ryszardem CZARNECKIM, Januszem
LEWANDOWSKIM i Bogusławem LIBERADZKIM, a także z pracownikami służb
prasowych i audiowizualnych PE oraz stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej,
ambasadorem Markiem Prawdą.
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11-12 czerwca - Regionalne Forum Dyskusyjne na Podkarpaciu

W ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego
na Podkarpaciu 11 czerwca Biuro Informacyjne
Parlamentu Europejskiego w Polsce
zorganizowało szkolenie na temat: „Jak otrzymać
finansowanie z funduszy badawczych
i innowacyjnych UE?”. Spotkanie odbyło się
w Baranowie Sandomierskim i wzięło w nim
udział około 40 przedstawicieli specjalnych stref
ekonomicznych i parków przemysłowych,
samorządowców, przedsiębiorców i naukowców
z Mielca, Stalowej Woli i Tarnobrzega.

W pierwszej części szkolenie poprowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
a w drugiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Horyzont 2020.

Po szkoleniu, tego samego dnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie ponad 180 osób
obejrzało film Pawła Pawlikowskiego „Ida”, który zdobył w 2014 roku nagrodę filmową
Parlamentu Europejskiego LUX.

Drugiego dnia forum, 12 czerwca,
odbyła się debata „Polityka regionalna
UE i Polski 2014-2020: szanse
i wyzwania na przykładzie Podkarpacia”
z udziałem poseł do PE Elżbiety
ŁUKACIJEWSKIEJ. W panelu
zasiedli także wiceminister infrastruktury
i rozwoju Iwona Wendel, marszałek
województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl i prof. Jacek Szlachta
ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Moderował redaktor Maciej Zakrocki z TVP Info. BIPE w Polsce
zorganizowało debatę we współpracy z Wyższą Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. Spotkanie otworzyli rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie prof. Tadeusz Pomianek i dyrektor BIPE Jacek Safuta.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 170 osób, w tym media: Gazeta Wyborcza Rzeszów i
portal GospodarkaPodkarpacka.pl.

12 czerwca - Publikacja: przewodnik dla dziennikarzy

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

15 czerwca - Debata: „Co nowego w sprawie TTIP?”
Jakie korzyści odniesie Europa z umowy
o handlu i inwestycjach ze Stanami
Zjednoczonymi? Kto najbardziej zyska na
TTIP? Które dziedziny budzą największe
zaniepokojenie w Unii? Odpowiedzi m.in.
na te pytania szukali uczestnicy debaty „Co
nowego w sprawie TTIP?” zorganizowanej
15 czerwca w Warszawie przez BIPE
w Polsce i Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad
80 osób, odbyło się kilka dni po przełożeniu głosowania w Parlamencie Europejskim nad
zaleceniami dla europejskich negocjatorów.

W panelu zasiedli poseł do PE Zdzisław KRASNODĘBSKI (poseł Adam SZEJNFELD
przysłał nagranie wideo), Wojciech Talko, koordynator polityczny ds. negocjacji TTIP
z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, Mieczysław Nogaj, dyrektor
Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, profesor Elżbieta Czarny
z Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Piotr Kuczyński, analityk rynku finansowego. Moderowała dr Małgorzata
Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i współzałożycielka ośrodka
analitycznego THINKTANK.

Temat wzbudzał ogromne emocje, co potwierdziła ożywiona debata między panelistami
i uczestnikami. Na sali byli obecni także przedstawiciele mediów: Polskiej Agencji Prasowej,
Programu 1 Polskiego Radia, Dziennika Gazety Prawnej i Warsaw Business Journal.
Wydarzenie było transmitowane na żywo na stronie internetowej BIPE europarl.pl.

18 czerwca - Debata: „Europo, rusz się!”

18 czerwca BIPE gościło debatę „Europo, rusz
się! Jak zwiększyć poziom aktywności
fizycznej w Polsce i Europie?”
współorganizowaną z portalem Euractiv.pl.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 65 osób.
Celem debaty było przedyskutowanie
obecnego poziomu aktywności fizycznej wśród
Europejczyków oraz zastanowienie się nad
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projektami zachęcającymi obywateli UE do ruchu.

W debacie zabrał głos poseł do PE Bogdan WENTA, który w przesłanym nagraniu mówił, jak
ważne jest podnoszenie świadomości o negatywnych skutkach braku aktywności fizycznej.

Wśród ekspertów biorących udział w debacie znaleźli się między innymi: profesor Magdalena
Olszanecka-Glinianowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Mogens
Kirkeby, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury (ISCA) i Robert
Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.

23 czerwca - Seminarium dla dziennikarzy z Białorusi

23 czerwca w Punkcie Informacyjnym Unii
Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie
z białoruskimi dziennikarzami poprowadzone przez
dyrektora BIPE w Polsce Jacka Safutę. Przedstawił
on zebranym najważniejsze informacje dotyczące
stuktury i roli jakie pełnią Parlament Europejski
i pozostałe instytucje Unii Europejskiej, a także
zapoznał dziennikarzy z możliwościami oraz pracą
działu audiowizualnego i służb prasowych PE.
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Działania BIPE o charakterze ciągłym

Korespondencja z obywatelami

BIPE często służy obywatelom jako pierwsze miejsce, do którego kierują pytania na temat
pracy i zadań PE. W pierwszej połowie 2015 roku BIPE udzieliło ponad 250 pisemnych
i ponad 850 telefonicznych odpowiedzi na zapytania obywateli.

Monitorowanie mediów

BIPE nadzoruje przygotowywany przez firmę zewnętrzną codzienny przegląd prasy polskiej
przeznaczony dla posłów i zainteresowanych pracowników PE. Przegląd skupia się na
informacjach pojawiających się w polskiej prasie, a dotyczących działalności Parlamentu,
przewodniczącego, posłów czy komisji PE. Ponadto BIPE informuje PE o bieżących
wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.

Granty

Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez Dyrekcję
Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) projektom służącym informowaniu
społeczeństwa o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty
merytorycznie, sprawdzają czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość
wypowiedzenia się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu.

W 2015 granty otrzymały dwa projekty z Polski: audycja „Debata po europejsku”, nadawana w
TVP oraz „Jestem Europejczykiem - rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu”
realizowany przez miasto Wrocław.

„Debata po europejsku” jest programem telewizyjnym z udziałem posłów do PE, emitowanym
od kilku lat na antenie TVP. Jest okazją dla posłów, aby zaprezentować swoją pracę
w Parlamencie Europejskim. Do edycji, która otrzymała dofinansowanie, włączono felietony
pokazujące, jak decyzje podejmowane przez PE wpływają na codzienne życie obywateli.
Archiwum programów jest dostępne na stronie nadawcy: http://www.tvpparlament.pl/.

Projekt przygotowany przez miasto Wrocław jest dwuetapowym konkursem na najlepszy
krótkometrażowy film pokazujący jak Parlament Europejski oddziałuje na codzienne życie
obywateli, głównie młodych. Twórcy najlepszych dokumentów wezmą udział w wizycie
studyjnej w Brukseli, gdzie m.in. odwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego. Konkurs jest
adresowany do dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych.
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Audycje radiowe

8 stycznia rozpoczął się kolejny cykl programów na temat Parlamentu Europejskiego
w Polskim Radiu, realizowanych w ramach przetargu z 2012 r. W Programie Pierwszym
Polskiego Radia emitowane były „Aktualności Parlamentu Europejskiego”, natomiast Czwórka
nadawała cotygodniowy program „Czwórka w Parlamencie Europejskim”. W pierwszej
połowie roku wyemitowano 25 odcinków w każdej ze stacji, emisja pozostałych jest
przewidziana na drugą połowę roku. Celem programów przygotowywanych wspólnie z BIPE
jest informowanie o działaniach, debatach i decyzjach podejmowanych przez Parlament
Europejski, a także przybliżanie działalności polskich posłów do PE. Archiwum programów
dostępne jest na stronie internetowej http://www.polskieradio.pl/152,europarlament.

Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy!

ul. Jasna 14/16a; 00-041 Warszawa
tel.: +48 22 595 24 70
faks: +48 22 595 24 80

e-mail: epwarszawa@ep.europa.eu
Internet: www.europarl.pl/epwarszawa

Facebook: www.facebook.com/epwarszawa
Twitter: @PE_Polska

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

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel.: +48 71 337 63 63
faks: +48 71 347 23 40

e-mail: epwroclaw@ep.europa.eu
Twitter: @PE_Wroclaw


