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MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W POLSCE:

Główne cele Dyrekcji Biur Informacyjnych i BIPE w 2016 roku:

 komunikowanie o PE jako prawodawcy, w tym umacnianie dialogu z interesariuszami m.in.
poprzez organizację spotkań z posłami-sprawozdawcami;

 popularyzowaniu, zwłaszcza wśród młodzieży, wiedzy o europejskiej demokracji
parlamentarnej, w tym kontynuacja fazy pilotażowej programu „Szkoła Ambasador Unii
Europejskiej”;

 promowanie PE w mediach;
 komunikowanie o PE jako instytucji i promowanych przezeń wartościach, w tym realizacja

w Polsce kampanii informacyjnych PE z okazji Dnia Kobiet i Dnia Europy, przyznania przez
PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży oraz
Nagrody Filmowej LUX;

 wspieranie komunikowania międzyinstytucjonalnego.

Działania BIPE zostały zaplanowane na podstawie:

 strategii komunikacyjnej zatwierdzonej przez Prezydium PE;
 zainteresowania posłów do PE i potencjalnych odbiorców;
 wyników badań opinii publicznej Eurobarometr/Parlametr w Polsce;
 możliwości budżetowych.

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.
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W pierwszej połowie 2016 roku BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 48 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i materiałów
promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 190 odpowiedzi na listy i e-maile od obywateli i ponad 900 informacji
telefonicznych;

 zorganizowało lub współorganizowało 4 debaty/spotkania posłów do PE
z interesariuszami i mediami oraz 2 konferencje prasowe z udziałem posła do PE;

 zaopiniowało 13 wniosków o patronat;

 wysłało 137 komunikatów prasowych i 1772 informacji SMS-owych dla dziennikarzy;

 zaprosiło 25 dziennikarzy na seminaria i 38 na sesje Parlamentu w Strasburgu i Brukseli;

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w I połowie 2016 roku odwiedziły 32
915 osoby, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory 13 405 osób,
i kontem na portalu Twitter, które aktualnie obserwuje 4752 osób;

 ułatwiło wyjazdy 338 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;

 nadzorowało opracowanie 320 przeglądów prasy oraz 320 przeglądów mediów
audiowizualnych.
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DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2016

STYCZEŃ

22 stycznia - Konferencja prasowa posła Boniego

Dzień po zakończeniu styczniowej sesji plenarnej
w Strasburgu Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego zorganizowało konferencję prasową
posła Michała BONIEGO. Wydarzenie dotyczyło
rezultatów głosowania Parlamentu Europejskiego nad
pakietem o jednolitym rynku cyfrowym. W konferencji
wzięli udział m.in. dziennikarze Gazety Wyborczej,
Dziennika Gazety Prawnej i Polskiego Radia.

25 stycznia - Spotkanie z uczestnikami 1. edycji projektu Uniwersytetu Warszawskiego Warsaw
Latin Convention

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego na prośbę Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało warsztaty dla przedstawicieli dwóch chilijskich
uniwersytetów: Universidad de Chile oraz Pontificia Universidad Católica de Chile. Spotkanie, które
poprowadził dyrektor biura Jacek Safuta, dotyczyło roli i znaczenia Parlamentu Europejskiego oraz
podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Warsztat w BIPE był częścią projektu Warsaw Latin
Convention mającego na celu rozwój relacji ekonomicznych, społecznych i naukowych pomiędzy
Polską a Ameryką Łacińską.

26 stycznia - Spotkanie z nauczycielami

Tego dnia wspólną siedzibę BIPE i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odwiedziła grupa
nauczycieli prowadząca lekcje europejskie, aby zapoznać się z ułatwieniami, jakie przygotowały dla
nich instytucje UE. Pracownik BIPE Halina Wysokińska przedstawiła przede wszystkim programy
Euroscola oraz „Szkoła-ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS). Nauczyciele przebywali
w „Domu Europy” na zaproszenie Przedstawicielstwa KE.
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27 stycznia - Debata i pokaz filmu z okazji 71. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau

Parlament Europejski we współpracy z kinami w pięciu państwach zorganizował pokaz węgierskiego
dramatu wojennego pod tytułem: „Syn Szawła”. Film w reżyserii László Nemesa kandydował do
przyznawanej przez PE Nagrody Filmowej LUX i otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Oscara
i Grand Prix w Cannes. Projekcja została poprzedzona transmisją na żywo rozmowy między odtwórcą
głównej roli, aktorem Gézą Röhrigiem i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem
Schulzem. Debata odbyła się w Brukseli i była transmitowana na żywo do kin uczestniczących w
wydarzeniu. We czterech kinach w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, gdzie
pokazy zostały zorganizowane we współpracy z Gutek Film, zobaczyło jeą ponad 300 osób.

Internetowa kampania informacyjna

W styczniu 2016 na portalu interia.pl kontynuowano rozpoczętą w pierwszej połowie listopada 2015
roku kampanię informacyjną BIPE „Co słychać w Europie”. W trakcie kampanii wyświetlano baner,
który widoczny był zarówno na stronie głównej portalu jak i w serwisie Fakty.Interia.pl.

LUTY

2 lutego - Ulotka „Czy wiesz jak uchwalane jest prawo unijne? Zwykła procedura
ustawodawcza”

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Polsce przygotowało nową
publikację, która ukazała się 2 lutego. W formie kolorowej ulotki, za pomocą
infografiki z krótkimi, przystępnymi opisami, zaprezentowano w niej
mechanizm zwykłej procedury ustawodawczej.

W ulotce zwrócono uwagę na demokratyczny charakter procedury i
kluczową rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, wyłanianych w
bezpośrednich wyborach powszechnych i reprezentujących obywateli.
Krótko scharakteryzowane zostały unijne akty prawne, takie jak dyrektywy,
rozporządzenia i decyzje.

15 lutego - spotkanie sieci punktów informacyjnych Unii Europejskiej

BIPE wzięło udział w dorocznym spotkaniu sieci unijnych punktów informacyjnych Europe Direct
w Polsce, Centrów Dokumentacji Europejskiej promujących wiedzę i badania naukowe dotyczące
integracji europejskiej oraz grupy ekspertów „Team Europe” skupiającej ekspertów i naukowców
specjalizujących się w problematyce unijnej. Tematem spotkania były plany i priorytety
komunikacyjne sieci. Przedstawiciel BIPE Witold Naturski rozmawiał z uczestnikami m.in. o
sposobach informowania o roli, pracy i decyzjach Parlamentu Europejskiego. Następne spotkanie jest
zaplanowane na wrzesień.
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18 i 26 lutego - Szkolenia w ramach programu „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”
(EPAS)

W drugiej połowie lutego Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie i we
Wrocławiu zorganizowały szkolenia dla przedstawicieli szkół biorących udział
w fazie pilotażowej programu „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS). Każdy
z uczestników otrzymał komplet materiałów oraz pomocy dydaktycznych do wykorzystania w
trakcie przeprowadzania lekcji europejskich w swoich szkołach.

Obie części szkolenia spotkały się z bardzo
pozytywnym odbiorem uczestników. Pojawiło
się wiele pomysłów dotyczących dalszej
współpracy. Nauczyciele pozytywnie odnieśli się
także do otrzymanych scenariuszy podkreślając
ich przydatność w dotychczasowej pracy i
przygotowywaniu lekcji o tematyce
europejskiej.

Program powstał z myślą o szkołach
ponadgimnazjalnych, a w szczególności
technikach i szkołach zawodowych. Ma on na
celu pobudzanie świadomości młodzieży na

temat Europy i demokracji  dzięki przekazywaniu wiedzy o Unii Europejskiej, a zwłaszcza o
Parlamencie Europejskim. W tegorocznej, pilotażowej fazie projektu udział bierze 12 szkół z
województwa mazowieckiego i 6 z Wrocławia. W przyszłym roku szkolnym planowane jest
rozszerzenie zasięgu programu na inne regiony Polski.

26 luty - Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego

W siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z 24
studentami z Centre for European Studies Instytutu
Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studenci uczestniczący w spotkaniu pochodzili nie
tylko z Polski, ale także z Niemiec, Indonezji czy
Stanów Zjednoczonych. W ramach spotkania
prowadzonego przez dyrektora biura Jacka Safutę
studenci mieli okazję zapoznać się z rolą
i działalnością Parlamentu Europejskiego.
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Internetowa kampania informacyjna

W lutym 2016 na portalu interia.pl zakończono rozpoczętą w pierwszej połowie listopada 2015 roku
kampanię informacyjną „Co słychać w Europie”. W ramach kampanii wyświetlano baner, który
widoczny był zarówno na stronie głównej portalu jak i w serwisie Fakty.Interia.pl. Dodatkowo do
ponad pięciuset tysięcy użytkowników portalu wysłano e-mail informujący o konkursie dla

młodzieży organizowanym wspólnie przez Parlament Europejski
i Międzynarodową Fundację im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

MARZEC

1 i 2 marca - Spotkania ze studentami dziennikarstwa

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we
współpracy z punktem Europe Direct w Poznaniu
zorganizowało na początku marca dwa spotkania ze
studentami dziennikarstwa dwóch poznańskich
uniwersytetów Ekonomicznego i Adama Mickiewicza oraz
ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie
Dziennikarstwa w Warszawie.

Studenci wysłuchali prezentacji na temat funkcjonowania i
działalności Parlamentu Europejskiego. Attaché prasowy
BIPE Piotr Wolski przedstawił też serwis prasowy PE - w

jaki sposób wspiera on dziennikarzy zajmujących się tematyką unijną, jakie są zalety i ograniczenia
związane z korzystaniem z materiałów przygotowanych przez serwis prasowy oraz jakie programy
oferuje Parlament dziennikarzom i studentom dziennikarstwa (staże, seminaria itp..). Druga część
spotkania dotyczyła obecności PE w serwisach społecznościowych.

11 marca - Debata: Uciekinierki. Jak Polska i Europa może pomóc uchodźczyniom?

Ponad 60 osób wzięło udział w zorganizowanej
przez BIPE i Instytut Spraw Publicznych
debacie na temat szczególnej sytuacji kobiet
szukających azylu w Polsce i UE. W dyskusji
panelowej, którą poprowadził Dariusz Bugalski
(Polskie Radio Trójka), wzięli udział poseł do
PE Elżbieta ŁUKACIJEWSKA, Aleksandra
Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji
Prawnej, Leyla Elsanova z Fundacji Ocalenie,
Dominika Potkańska z Instytutu Spraw
Publicznych oraz dr Michał Kowalski
zasiadający w Radzie do Spraw Uchodźców.
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Poseł do PE Jadwiga WIŚNIEWSKA przesłała uczestnikom debaty nagranie wideo, które zostało
wyemitowane w trakcie spotkania. W końcowej części spotkania członkowie panelu dyskutowali z
licznie reprezentowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowisk
współpracujących z uchodźcami.

11 marca - Rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

11 marca rozstrzygnięto krajowy etap
Nagrody imienia Karola Wielkiego dla
Młodzieży. Decyzją jury, w którym zasiedli
posłowie do PE Krystyna ŁYBACKA
i Bogdan WENTA oraz przedstawiciel
Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
Tomasz Klemt, Polskę w finale konkursu
reprezentuje projekt „Model European Union” zgłoszony przez Stowarzyszenie Beta Polska. Celem
projektu jest zapoznanie młodych ludzi z procesem ustawodawczym w Unii Europejskiej. W trakcie
czterodniowych warsztatów uczestnicy obradowali nad propozycjami legislacyjnymi, wcielając się
w role przedstawicieli unijnych instytucji.

Nagroda przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej
Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie za projekty realizowane przez młodych ludzi, które
zwiększają wzajemne zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają
praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie. Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego pełni rolę sekretariatu Nagrody na etapie krajowym w Polsce.

11 marca - Warsztaty o prawach człowieka w gimnazjach

Między 11 marca a 7 kwietnia w wybranych
gimnazjach miały miejsce warsztaty na temat praw
człowieka oraz Nagrody im. A. Sacharowa
zorganizowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego wraz z Centrum Edukacji
Obywatelskiej. W projekcie wzięło udział 125
uczniów z 8 szkół z 4 województw (mazowieckie,
śląskie, dolnośląskie i podlaskie).

Cykl spotkań był poświęcony prawom człowieka
i Nagrodzie im. A. Sacharowa, przyznawanej przez

Parlament Europejski. W trakcie warsztatów uczniowie z gimnazjów poznali sylwetki laureatów
nagrody, wartości, jakimi się oni kierowali, oraz proponowali działania związane z prawami
człowieka, które mogliby przedstawić lokalnej społeczności.
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16 marca - Wizyty w szkołach programu EPAS

Tego dnia rozpoczęły się wizyty w szkołach, które
przystąpiły do programu „Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego” (EPAS). Celem wizyt
jest zapoznanie się z tym, jak szkoła realizuje
program, a szczególnie działania zalecane, do
których należy m.in. użycie scenariuszy
edukacyjnych do prowadzenia lekcji
europejskich. Pierwszą z wizytowanych szkół
było Technikum Informatyczne nr 1 z Zespołu
Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21 w
Warszawie. Tematem lekcji były instytucje unijne, a szczególnie Parlament Europejski, jego rola,
funkcje i współpraca z parlamentami narodowymi państw członkowskich.

21 marca - Rozstrzygniecie konkursu EPAS dla szkół ponadgimnazjalnych

W drugiej połowie marca rozstrzygnięto konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej zorganizowany
przez BIPE. Szkołom ponadgimnazjalnym z województwa dolnośląskiego i mazowieckiego
uczestniczącym w programie EPAS zaproponowano stworzenie i przesłanie organizatorom pracy na
temat „Jak chciałbyś być informowany o Unii Europejskiej?”. Uczniowie mogli wybrać formę
odpowiedzi na to pytanie w postaci prezentacji multimedialnej, filmiku bądź eseju. Nagrodami w
konkursie były dofinansowane wyjazdy do Strasburga na spotkania Euroscoli, czyli symulacje sesji
plenarnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego z udziałem młodzieży z całej Unii, oraz
uczestnictwo w programie EYE. W tegorocznej edycji do wyjazdu zakwalifikowane zostały 3 szkoły.

21 marca - Aktualizacja publikacji BIPE: Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego VIII
kadencji (2014-2019)

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zaktualizowało dwustronną ulotkę
przedstawiająca polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z podziałem na okręgi wyborcze.
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30 marca - Warsztaty pod tytułem: „Explaining Europe: granice zewnętrzne UE?”

Spotkanie było współorganizowane przez BIPE i
Stowarzyszenie BETA Polska, krajowego
laureata Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im.
Karola Wielkiego. Nawiązywało do napływu
imigrantów z terenów objętych konfliktami
zbrojnymi oraz do negocjacji Unii Europejskiej
z Turcją. Spotkanie rozpoczął Piotr Wolski,
attachè prasowy Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce, który
przedstawił stanowisko i decyzje Parlamentu

Europejskiego dotyczące kryzysu migracyjnego. Następnie głos zabrali: przedstawicielka Frontex-u
Ewa Moncure i Karol Wasilewski z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. W półtoragodzinnym
spotkaniu wzięło udział około 40 osób. Transmisja ze spotkania jest dostępna na kanale You Tube
Stowarzyszenia BETA Polska.

Internetowa kampania informacyjna
W marcu zostały przeprowadzone dwie kampanie informacyjne. W ramach pierwszej z nich,
związanej z Międzynarodowym Dniem Kobiet, na stronie portalu wyświetlono podwójny billboard,
który wzbudził zainteresowanie ponad 1150 odbiorców. Ponad sto tysięcy użytkowników portalu
otrzymało drogą mailową zaproszenie na debatę „Uciekinierki. Jak Polska i Europa może pomóc
uchodźczyniom?” zorganizowaną przez BIPE 11 marca. W ramach drugiej kampanii na stronie
interia.pl wyświetlano podwójny billboard dotyczący sesji plenarnej.

KWIECIEŃ

4 kwietnia - Nowa edycja publikacji BIPE: „Pytania, które
chcielibyście zadać, ale nie wiecie, kogo zapytać...”

Dwustronna broszura o Parlamencie Europejskim - z jednej strony
zawiera praktyczne informacje „Jak działa”, z drugiej zaś „Dla kogo
pracuje?” Parlament Europejski. W pierwszej części obywatele mogą
znaleźć przystępnie podane, zwięzłe informacje o PE i dowiedzieć się,
jaką rolę odgrywają posłowie do Parlamentu Europejskiego i jakie są
możliwości zatrudnienia w tej instytucji. Druga część jest poświęcona
obywatelom, konsumentom i przedsiębiorcom oraz wsparciu, jakie
Parlament zapewnia tym grupom. Ponadto można w niej znaleźć
ciekawe informacje dla młodzieży o programie Erasmus+, a także o
roli, jaką odgrywa PE w sprawach równouprawnienia i obrony praw
człowieka.
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11 kwietnia - Spotkanie z delegacją FYROM

W ramach projektu twinningowego prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z
Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (FYROM) zatytułowanego „Dalsze wzmocnienie
zdolności organizacyjnych i instytucjonalnych w procesie integracji z UE” 11 kwietnia w Biurze
Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie z delegacją Macedonii, które
poprowadził pracownik BIPE Marek Kołodziejski. W spotkaniu uczestniczyło 15 ekspertów z
macedońskiego sekretariatu ds. europejskich.

12 kwietnia - Prezentacja raportu ETO o ochronie środowiska Bałtyku

Eksperci Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
przedstawili w siedzibie BIPE wnioski zawarte w raporcie,
po czym odpowiadali na pytania uczestników konferencji,
wśród których znaleźli się przedstawiciele mediów
i organizacji zajmujących się ochroną środowiska.
Konkluzje raportu ETO przygotowanego przez Trybunał
Obrachunkowy Unii Europejskiej o ochronie środowiska
Bałtyku zostały sformułowane na podstawie badania
przeprowadzonego w państwach członkowskich leżących
nad Bałtykiem i wizyt studyjnych w trzech z nich:
Finlandii, Łotwie i Polsce.

21-22 kwietnia - Regionalne Forum Dyskusyjne w Częstochowie

Dwudniowe Regionalne Forum Dyskusyjne PE
w Częstochowie rozpoczęto szkoleniem na temat: „Jak
pozyskać środki na badania i innowacje z funduszy
UE?”. Spotkanie, które poprowadzili eksperci
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego
Punktu Kontaktowego programu Horyzont 2020, odbyło
się w siedzibie Politechniki Częstochowskiej. Wzięło w
nim udział 25 przedsiębiorców, samorządowców
i przedstawicieli instytucji naukowych.
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Tego samego dnia w Kinie OKF Iluzja w centrum miasta
ponad 100 osób przyszło na projekcję filmu „Mustang” w
reżyserii Deniz Gamze Erguven, laureata nagrody
filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2015. Projekcja
została poprzedzona wprowadzeniem wygłoszonym przez
dyrektora biura Jacka Safutę.

Kulminacją forum była 22 kwietnia debata „Unia

Energetyczna - Oczekiwania Polski,
oczekiwania Europy”. Wystąpienie
otwierające wygłosił i wziął udział w
dyskusji panelowej poseł do PE Jerzy
BUZEK, przewodniczący Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,
a nagranie wideo przysłała poseł do PE
Jadwiga WIŚNIEWSKA. W panelu
zasiedli również rektor Politechniki
Częstochowskiej profesor Maria Nowicka-
Skowron, prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, członek zarządu województwa śląskiego Kazimierz Karolczak, profesor
Politechniki Częstochowskiej i dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki
Częstochowskiej profesor Maciej Mrowiec oraz profesor warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej
profesor Grażyna Wojtkowska-Łodej. W wydarzeniu uczestniczyło 120 osób.

27 kwietnia - Warsztaty: „Jaki serial o Unii Europejskiej?”

Tego dnia w siedzibie BIPE odbyło się kolejne
wydarzenie współorganizowane ze stowarzyszeniem
BETA Polska, laureatem krajowego etapu Europejskiej
Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego. Tym
razem 20 uczestników warsztatów mieli zastanowić się,
który z czterech popularnych seriali amerykańskich i
polskich seriali telewizyjnych najlepiej sprawdziłaby się
jako inspiracja do stworzenia serialu o Unii Europejskiej.
Ekspertem wprowadzającym w tematykę warsztatu był dr

Łukasz Przybysz z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
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28 kwietnia - Seminarium dla redaktorów internetowych

Wprowadzenie do spotkania poprowadził dyrektor Biura
Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Jacek
Safuta. W dalszej części Piotr Wolski, attaché prasowy,
opowiadał na temat funkcjonowania Parlamentu
Europejskiego i oferty serwisu prasowego PE. W drugiej
części warsztatów odbyły się ćwiczenia prowadzone przez
Karolinę Woźniak z Wydziału Mediów Społecznościowych
Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięło udział 10
dziennikarzy reprezentujących media ogólnopolskie.

29 kwietnia - Debata: innowacyjne rolnictwo

Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce we współpracy z
portalem EurActiv.pl oraz
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
w Polsce zorganizowało spotkanie dla
interesariuszy: „Innowacyjne rolnictwo:
Kierunki rozwoju i instrumenty
finansowania”. W panelu oprócz posła do
PE Jarosława KALINOWSKIEGO udział
wzięli także: Ryszard Zarudzki,
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan
Krzysztof Ardanowski, zastępca

przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Michael Pielke, kierownik działu w
Dyrekcji F - Programy na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich I w Komisji Europejskiej. W spotkaniu
uczestniczyło 58 interesariuszy reprezentujących różne instytucje rządowe i pozarządowe oraz
uczelnie.

Spotkania z młodzieżą

W kwietniu Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
w Polsce zorganizowało kilka spotkań dla młodzieży o
zróżnicowanej tematyce. 13 kwietnia BIPE odwiedzili
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Słupsk. 14
kwietnia odbyło się spotkanie ze studentami z Ukrainy,
Rosji i Białorusi, którzy brali udział w wizycie studyjnej
organizowanej przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.
27 kwietnia we współpracy z punktem informacyjnym UE
zorganizowano spotkanie dla studentów z Koła Nauk
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Internetowa kampania informacyjna

W kwietniu zrealizowano dwie kampanie. W ramach pierwszej na stronie internetowej portalu
wyświetlano podwójny billboard dotyczący sesji plenarnej. W ramach drugiej został opublikowany
artykuł sponsorowany „EYE2016: Parlament Europejski otwiera drzwi dla młodych
Europejczyków”, do którego odnośnik był widoczny na stronie głównej portalu i na stronie głównej
serwisu tematycznego Fakty.

MAJ

5 maja - Spotkanie ze studentami w ramach projektu „Akcja Dyplomacja” SGH

40 studentów wzięło udział w spotkaniu
zorganizowanym przez studenckie koło naukowe
spraw zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie w ramach projektu „Akcja
Dyplomacja”. Projekt ułatwia studentom
zapoznanie się z pracą placówek dyplomatycznych
i przedstawicielstw instytucji międzynarodowych w
Warszawie. Tym razem studenci odwiedzili BIPE,
aby dowiedzieć się więcej o roli i funkcjonowaniu
Parlamentu Europejskiego.

5 maja - rozstrzygnięcie konkursu Euroscola

Tego dnia zostały ogłoszone wyniki kolejnej polskiej edycji konkursu
dla młodzieży ponadgimnazjalnej Euroscola. W tym roku konkurs
miał formę quizu składającego się z 30 pytań nt. Unii Europejskiej.
Na każde pytanie należało odpowiedzieć w określonym przedziale
czasowym. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 60, zaś
czas potrzebny na przeprowadzenie gry to 15 minut. Aby ułatwić
uczniom przygotowanie do konkursu, dostępny był również „quiz
próbny”, do którego można było podejść bez rejestracji. Nagrodą jest
dofinansowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w
roku szkolnym 2016/2017. W tegorocznej edycji do wyjazdu
zakwalifikowanych zostało 13 szkół.
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6 maja - Pokaz filmu „Mustang”, laureata nagrody filmowej LUX 2015

6 maja ponad 200 osób przybyło do warszawskiego kina
Muranów, aby obejrzeć film „Mustang” - laureata nagrody
filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2015. Projekcja
została zorganizowana przez BIPE w Polsce w ramach
obchodów Dnia Europy.

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.

7 maja - BIPE na Paradzie Schumana i w Miasteczku Europejskim

Tego dnia ulicami Warszawy przeszła Parada
Schumana, która od 1999 roku jest częścią obchodów
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
konkursowych 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 otrzymać 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. Dodatkowo, Dyrektor BIPE Pan Jacek
Safuta wziął tego dnia udział w debacie
organizowanej w Miasteczku Schumana na temat
przyszłości strefy Schengen.



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

17

9 maja - Dzień Otwarty Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

Z okazji Dnia Europy BIPE zorganizowało
wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej dzień otwarty przed wspólną
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 szczudlarze.

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”. Ponadto chętni sprawdzali swoją wiedzę na temat
Europy w interaktywnych quizach, w których nagrodami były atrakcyjne gadżety z logiem
Parlamentu Europejskiego.

11 maja - Europejska Nagroda Obywatelska - rozstrzygnięcie obrad krajowego jury

Europejska Nagroda Obywatelska ustanowiona
została w 2008 roku przez Parlament Europejski
w celu uhonorowania Europejczyków
działających na rzecz promowania wartości
europejskich. Laureatem tego orderu może
zostać obywatel, grupa, stowarzyszenie, czy
organizacja. W tegorocznej edycji krajowe jury,
w którego skład weszli, posłowie do PE:
Andrzej GRZYB, Krystyna ŁYBACKA, Julia
PITERA i Kazimierz Michał UJAZDOWSKI
zdecydowało o kolejności, w jakiej projekty
nominowane przez polskich posłów zostaną
rekomendowane europejskiej Kapitule Nagrody:
Aleksandra Banasiak, nominowana przez

posłankę do EP Agnieszkę KOZŁOWSKĄ-RAJEWICZ, Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji, nominowane przez posłankę do EP Różę THUN i Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
nominowany przez posłankę do EP Lidię GERINGER DE OEDENBERG.
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14 maja - Noc Muzeów z Parlamentem Europejskim w Sejmie RP

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
w Polsce po raz kolejny włączyło się w Noc
Muzeów organizowaną przez Kancelarię Sejmu
RP. Ponad 4000 osób, które odwiedziły budynek
Sejmu w nocy z 16 na 17 maja, mogło
dowiedzieć się więcej o polskim
parlamentaryzmie, ale także o funkcjonowaniu
Parlamentu Europejskiego.

Jednym ze sposobów poszerzenia wiedzy na
temat Parlamentu Europejskiego były konkursy,
w których najlepsi byli nagradzani gadżetami.
Za pomocą interaktywnej aplikacji osoby
zainteresowane mogły zobaczyć, jak wygląda sala plenarna PE, a także gdzie zasiadają poszczególni
posłowie do PE. Ponad to, każdy zainteresowany unijną tematyką mógł wybrać interesujące go
materiały dotyczące działalności Parlamentu Europejskiego.

17 maja - Konferencja prasowa posła do PE Michała Boniego

Z okazji rozpoczęcia prac przez Parlament Europejski nad propozycją Komisji Europejskiej
dotyczącej pogłębiania rozwoju cyfrowego wspólnoty, Biuro Informacyjne w Polsce zorganizowało
konferencję prasową posła Michała BONIEGO. Posłowie w najbliższych miesiącach mają
rozpocząć pracę nad projektami dotyczącymi między innymi: regulacji handlu elektronicznego,
cyfryzacji przemysłu, stworzenia „chmury obliczeniowej” a także wprowadzenia innowacyjnych
metod świadczenia usług publicznych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych mediów,
m.in.: wyborcza.biz i TV, a także przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

18-19 i 23 maja - Spotkania ze studentami dziennikarstwa i uczniami

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zorganizowało w maju 2016 kolejne dwa spotkania
ze studentami dziennikarstwa: pierwsze ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego (18 maja), drugie
zaś z Uniwersytetu Wrocławskiego (23 maja).19 maja odbyło się spotkanie
z uczniami Liceum nr VIII w Poznaniu.
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20 maja - Ogłoszenie wyników konkursu: Dzień Europy w obiektywie

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zorganizowało na swoim profilu
w portalu społecznościowym Facebook konkurs „Dzień Europy w obiektywie”,
którego zadaniem było stworzenie minireportażu z przynajmniej jednego z
czterech wydarzeń w ramach Dnia Europy organizowanych przez BIPE.
Konkurs rozpoczął się 6, a zakończył 17 maja bieżącego roku. Nagrodą główną
był czytnik e-booków, który otrzymał pan Maksymilian Onyszkiewicz.

23 maja - Warsztaty: „Explaining Europe: deficyt
demokracji w UE a zaangażowanie młodych
Europejczyków w procesy decyzyjne”

Trzecie z serii warsztatów organizowanych wspólnie przez
BIPE i Stowarzyszenie BETA Polska, krajowego laureata
Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego,
dotyczyło procesów decyzyjnych w UE.

23 maja - Wystawa „Przesiedlone” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego wraz z
Instytutem Spraw Publicznych wspólnie zorganizowało
wystawę zdjęć: „Przesiedlone: uchodźczynie i kobiety
występujące o azyl w UE” Wystawa była otwarta w dniach
23 maja do 3 czerwca 2016 w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego. Autorką zdjęć jest fotoreporterka Marie
Dorigny, która w grudniu 2015 i w styczniu 2016
dokumentowała główne etapy podróży kobiet uchodźczyń
przybywających na grecką wyspę Lesbos. Krótka relacja z

wystawy jest dostępna na kanale BIPE na You Tube .

31 maja - Prezentacja dla nauczycieli

Tego dnia w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyło się współorganizowane z
Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń w Warszawie seminarium dla nauczycieli. Zgromadzeni
nauczyciele zapoznali się z projektami dla szkół realizowanymi przez BIPE. Każdy nauczyciel
otrzymał materiały przygotowane przez nasze biuro. Podczas spotkania zabrali głos także
przedstawiciele WCIES, Instytutu Głuchoniemych, Komisji Europejskiej.
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Internetowa kampania informacyjna

W maju zakończono rozpoczętą w pierwszej połowie lutego
kampanię zatytułowaną: „Informacje o pracach PE na
Facebooku i twitterze”. Dodatkowo w ramach kampanii
„Dzień Europy” wyświetlano podwójny billboard i do
ponad 100 tysięcy obywateli wysłano informację mailową o
organizowanych przez BIPE z tej okazji wydarzeniach.

CZERWIEC

3 czerwca - Debata i Maraton Idei: Migracje/Racje/Reakcje. Jakiej polityki integracyjnej
potrzebuje Polska i Europa?

BIPE we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych zorganizowało debatę na temat polityki
integracyjnej. Posłanka do PE Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ przesłała uczestnikom
konferencji nagranie wideo. Przed rozpoczęciem debaty odbyły się prezentacje Anny Czechowskiej,
kierującej centrum integracyjnym dla
migrantów, uchodźców i ich rodzin „Box66“ w
berlińskiej dzielnicy Friedrichshain, a także
Pauliny Milewskiej z Inicjatywy Kuchnia
Konfliktu oraz pochodzącego z Czeczenii Elsi
Adajewa, prezesa Fundacji Sinta, który od 15
lat mieszka w Polsce. Debatę rozpoczęła
Profesor Halina Grzymała - Moszczyńska z
Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W panelu znalazła się także
Anna Piłat, ekspertka ds. polityki integracyjnej
w Instytucie Spraw Publicznych, Anna Szadkowska-Ciężka z Urzędu Miasta Lublina i profesor Ziada
Abou Saleha ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

14 czerwca - Prezentacja dla nauczycieli

Tego dnia odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli wyjeżdzających na wizytę studyjną do
Komisji Europejskiej w Brukseli. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o funkcjonowaniu BIPE oraz
o programie EPAS, realizowanym ze szkołami z województw dolnośląskiego i mazowieckiego.
Nauczyciele otrzymali niezbędne materiały, które umożliwią im szersze zrozumienie unijnych
programów mających na celu kształcenie i pobudzanie świadomości młodych uczniów.
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17 czerwca - Spotkanie z interesariuszami: projekt dyrektywy o zwalczaniu przestępstw
przeciwko interesom finansowym UE za pośrednictwem prawa karnego

Spotkanie z posłem-sprawozdawcą Juanem
Fernando LÓPEZEM AGUILAR odbyło
się w ramach pilotażowego projektu
„stakeholder dialogue”, czyli spotkań z
interesariuszami, które posłowie-
sprawozdawcy odbywają w różnych krajach
członkowskich w trakcie prac nad
przygotowywanym raportem. W spotkaniu
wzięło udział ponad 20 osób, w tym prezes
NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz
przedstawiciele Ministerstwa

Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Śledczego oraz innych instytucji i
organizacji zainteresowanych zwalczaniem przestępstw tego typu.

28 - 30 czerwca - Seminarium dla polskich dziennikarzy w Brukseli

W seminarium, które odbyło się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli między 28 a 30
czerwca, wzięło udział czternastu dziennikarzy z prasy, radia, telewizji i mediów internetowych
reprezentujących między innymi: Serwis Samorządowy PAP, Radio Zachód, Polskie Radio,
TVN24.pl, TVP, Polskie Radio 24, WeekendGazeta.pl oraz UniaEuroepjska.org. Uczestnicy spotkali
się z posłami do PE Ryszardem CZARNECKIM, Bogusławem LIBERADZKIM, Jackiem
SARYUSZ-WOLSKIM oraz Richardem ASHWORTHEM.

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 2016 roku BIPE udzieliło ponad 190 pisemnych i 900 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.



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

22

Granty DG COMM

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. Oba projekty zakończyły się wiosną 2016 roku.

„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. W pierwszej połowie roku
wyemitowano pięć programów. Archiwum jest dostępne na stronie internetowej nadawcy.

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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Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy!

Warszawa

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

+48 22 595 24 70

epwarszawa@ep.europa.eu

www.europarl.pl/epwarszawa www.facebook.com/epwarszawa

www.twitter.com/PE_Polska

www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/videos

Wrocław

Regionalne Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Widok 10
50-052 Wrocław

+ 48 71 337 63 63

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

www.facebook.com/PEWroclaw

www.twitter.com/PE_Wroclaw


