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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 2016 roku BIPE w Polsce: 

 

 zapewniło dystrybucję ponad 64 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i materiałów 

promocyjnych o PE; 

 

 udzieliło ponad 300 odpowiedzi na listy i e-maile od obywateli i ponad 1500 informacji 

telefonicznych; 

 

 zorganizowało lub współorganizowało 9 debat/spotkań posłów do PE z interesariuszami 

i mediami oraz 3 konferencje prasowe z udziałem posła do PE; 

 

 zaopiniowało 16 wniosków o patronat Parlamentu Europejskiego; 

 

 wysłało 222 komunikatów prasowych i 2976 informacji SMS-owych 

dla dziennikarzy; 

 

 zaprosiło 35 dziennikarzy na seminaria i 56 na sesje Parlamentu w Strasburgu i Brukseli; 

 

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w 2016 roku odwiedziły 46 609 osoby, 

profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory 13 660 osób, i kontem na 

portalu Twitter, które aktualnie obserwuje 5137 osób; 

 

 zorganizowało 7 seminariów (1 w Brukseli), w których wzięło udział 406 studentów 

dziennikarstwa; 

 

 ułatwiło wyjazdy 674 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;  

 

 nadzorowało opracowanie 644 przeglądów prasy oraz 644 przeglądów mediów 

audiowizualnych. 



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
     

5 

 

 

DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE LIPIEC – GRUDZIEŃ 2016 

 

LIPIEC 

 

 

Debata: „Bezpieczeństwo Polski i regionu - ile zależy od nas, a ile od sojuszników?” 

 

Na tydzień przed szczytem NATO w Warszawie Biuro 

Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 

zorganizowało 1 lipca debatę poświęconą sytuacji 

bezpieczeństwa w Europie. W debacie wzięli udział posłowie do 

Parlamentu Europejskiego z Podkomisji Bezpieczeństwa i 

Obrony - przewodnicząca Anna FOTYGA, Bogdan 

ZDROJEWSKI i Janusz ZEMKE oraz podsekretarz stanu w 

MON Tomasz Szatkowski wraz ambasadorami Estonii, Niemiec 

i Włoch. Paneliści rozmawiali m.in. o: współpracy na linii 

NATO-UE, perspektywach tworzenia unijnej armii i cyberbezpieczeństwie. 

 

Debata: „Rosyjska propaganda wobec Unii Europejskiej i państw członkowskich. Możliwości 

przeciwdziałania.” 

 

11 lipca w siedzibie BIPE w Warszawie odbyła się debata 

poświęcona rosyjskiej propagandzie wymierzonej w Unię 

Europejską i sposobom jej przeciwdziałania. W spotkaniu wzięła 

udział autorka sprawozdania PE poświęconego tej kwestii - 

przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, posłanka 

do PE Anna FOTYGA, ambasador Łotwy Ilgvars Klava oraz 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Debatę 

moderowała Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji 

Biełsat. W czasie debaty miał miejsce pokaz filmu The Master 

Plan poświęcony propagandzie stosowanej przez Federację Rosyjską. 

 

Internetowa kampania informacyjna 

 

Na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w 

Polsce portal Interia.pl, w ramach wieloletniej umowy, 

kontynuował internetową kampanię informacyjną. W ramach 

kampanii pt. „Co się dzieje w Europie? Bądź na bieżąco” 1,7 mln 

internautów otrzymało informacje o działaniach PE, a w ramach kampanii „Parlemeter: Europejczycy 

w 2016 roku” wyświetlane były zapowiedzi tekstowe na stronie Interia.pl. Emitowany był również 

podwójny bilbord promujący media społecznościowe BIPE.  

  



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
     

6 

 

 

SIERPIEŃ 

 

Pokazy filmów Mustang i Mediterranea  

 

W ramach Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu 

Dolnym 4-5 sierpnia odbyły się specjalne pokazy filmów Mustang 

(laureat Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2015) 

i Mediterranea (finalista Nagrody LUX 2015). Zorganizowane 

z inicjatywy Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego 

w Polsce pokazy przyciągnęły prawie 1,5 tys. widzów. 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.  

 

Spotkanie z Europejskim Centrum Dyplomacji i Pokoju 

 

11 sierpnia odwiedzili BIPE uczestnicy praktyk Future 

Diplomats Programme prowadzonych przez fundację 

Europejskie Centrum Dyplomacji i Pokoju. W trakcie 

spotkania zapoznali się z funkcjonowaniem 

Parlamentu Europejskiego i BIPE. W ramach praktyk 

uczestnicy programu biorą udział w warsztatach i 

odbywają wizyty w instytucjach państwowych, 

ambasadach i biurach organizacji międzynarodowych 

w Warszawie. 

 

Internetowa kampania informacyjna 

 

Portal Interia.pl kontynuował kampanię informacyjną o działaniach parlamentu. Akcja mailingowa 

w ramach kampanii pt. „Co się dzieje w Europie? Bądź na bieżąco” miała zasięg ponad 2 mln 

użytkowników. Wyświetlany był również podwójny bilbord promujący media społecznościowe 

BIPE. 
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WRZESIEŃ 

 

 

Model European Union Warsaw 2016 

 

„Model European Union Warsaw 2016” – czyli międzynarodowa 

symulacja obrad Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej, zorganizowana przez Stowarzyszenie BETA 

Polska we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu 

Europejskiego w Polsce, odbyła się w dniach 2-5 września w 

Warszawie. Uczestników powitała posłanka do PE Danuta 

HÜBNER, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych 

Parlamentu Europejskiego. Uczestnikiem panelu poświęconego 

unijnej polityce energetycznej był poseł do PE Janusz 

LEWANDOWSKI. W symulacji wzięło udział 95 osób. Uczestnicy podjęli się negocjacji nad 

dwoma projektami unijnego prawa dotyczącymi europejskiego rejestru pasażerów PNR 

i bezpieczeństwa dostaw gazu. 

 

Spotkanie Sieci EUROPE DIRECT w Polsce 

 

12-14 września BIPE wzięło udział w corocznym spotkaniu punktów informacyjnych Unii 

Europejskiej EUROPE DIRECT w Polsce. Przedstawiciel BIPE przybliżył uczestnikom bieżącą 

działalność BIPE i plany na najbliższą przyszłość. 
 

Konferencja prasowa posła do PE Jana OLBRYCHTA 

 

Jan OLBRYCHT, członek Komisji Budżetowej, poseł-sprawozdawca  PE ds. 

wieloletnich ram finansowych UE, przedstawił 19 września na konferencji 

prasowej w BIPE  stanowisko Parlamentu oraz projekty zmian w unijnym 

budżecie do 2020 roku zaproponowane przez Komisję Europejską. Poseł 

podkreślił, że propozycje Komisji uwzględniają część żądań Parlamentu. 

Odpowiadał również na pytanie dot. najważniejszych zmian w budżecie, 

przyszłości funduszy dla Polski i środkom na zwalczanie kryzysu 

migracyjnego. W konferencji prasowej wzięli udział dziennikarze m.in: PAP, 

TVP i Polskiego Radia. 

 

 

  



Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
     

8 

 

 

Europejski Dzień Języków 

 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego 

tradycyjnie włączyło się w obchody Europejskiego Dnia 

Języków, które rozpoczęły się 20 września na 

Uniwersytecie Warszawskim. Goście wzięli udział w 

konferencji pt. „Języki do zadań specjalnych”. Dyrektor 

BIPE Jacek Safuta uczestniczył w konferencji prasowej, 

w trakcie której opowiedział o wydarzeniach związanych 

z Europejskim Dniem Języków. BIPE było również 

współorganizatorem gry miejskiej „Królewskie słowa. 

Koreczki w zalewie”, która odbyła się 24 września w 

Krakowie i 1 października w Katowicach. Na obu 

imprezach oraz na konferencji znajdowało się stoisko BIPE z materiałami informacyjnymi i 

gadżetami dla zainteresowanych. 24 września w Krakowie w Piwnicy pod Baranami odbyła się 

również Noc Kina Europejskiego, podczas której wyświetlono m.in. film Mustang, laureata Nagrody 

Filmowej LUX 2015. 

 

Spotkania ze szkołami z programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) 

 

22 września w siedzibie BIPE w Warszawie i 30 września 

w BIPE we Wrocławiu odbyły się spotkania z 

nauczycielami i uczniami wieńczące pierwszy rok 

programu „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” 

(ang. EPAS). Spotkania były poświęcone podsumowaniu 

pilotażowej fazy programu w roku szkolnym 2015/2016. 

Gościem honorowym spotkania we Wrocławiu był poseł do 

PE Bogdan ZDROJEWSKI. Szkoły otrzymały 

pamiątkowe tablice, a nauczyciele i uczniowie 

wyróżnionych placówek odebrali dyplomy przyznające 

tytuł starszego i młodszego ambasadora Parlamentu 

Europejskiego. W spotkaniach wzięli udział nauczyciele i uczniowie z 18 szkół z województwa 

mazowieckiego i dolnośląskiego. 

 

Udział w debacie eksperckiej na UW o stanie i przyszłości integracji europejskiej 
 

23 września dyrektor BIPE Jacek Safuta otworzył debatę o stanie i przyszłości Unii europejskiej 

zorganizowaną przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem: „Więcej 

Europy, by przezwyciężyć kryzys?” z okazji „Dnia Świadomości Europejskiej”. W debacie wzięli 

udział naukowcy, przedstawiciele think-tanków i organizacji pozarządowych zajmujących się 

integracją. 
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Wręczenie Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego 

 

Aleksandra Banasiak (zgłoszona przez posłankę do PE 

Agnieszkę KOZŁOWSKĄ-RAJEWICZ), Komitet 

Obrony Demokracji (zgłoszony przez posłankę do PE 

Różę THUN) i Fundusz Lokalny Masywu Śnieżka 

(zgłoszony przez posłankę do PE Lidię GERINGER 

DE OEDENBERG) zostali polskimi laureatami 

tegorocznej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu 

Europejskiego. We wtorek 27 września 

przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji na 

uroczystości w Warszawie odebrali honorowy medal, 

pozostali laureaci otrzymali medale w Poznaniu i 

Wrocławiu. Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 

2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości 

europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. 

 

Internetowa kampania informacyjna 

 

We wrześniu zostały przeprowadzone 

dwie kampanie. W ramach pierwszej 

ponad 200 tys. potencjalnie 

zainteresowanych odbiorców otrzymało 

informację o przygotowywanej na 

zlecenie BIPE grze planszowej 

„Legislator”, która umożliwia wcielenie 

się w rolę posła do Parlamentu 

Europejskiego.  Druga kampania była 

poświęcona „Debacie o stanie Unii 

Europejskiej”, która odbyła się 14 

września na sesji plenarnej PE w 

Strasburgu. Ponad pół miliona 

użytkowników portalu otrzymało 

informację mailową o wydarzeniu. 

Dodatkowo na portalu został umieszczony podwójny bilbord i artykuł sponsorowany wraz z 

odnośnikiem na stronie głównej. 
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Wrzesień - Aktualizacja publikacji BIPE: Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego VIII 

kadencji (2014-2019) 

 

BIPE zaktualizowało dwustronną ulotkę przedstawiająca polskich posłów do Parlamentu 

Europejskiego z podziałem na okręgi wyborcze.  

 

 
 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

„Bohaterowie codzienności – prawa człowieka blisko nas”  

 

10 października 2016 odbyły się w Biurze Informacyjnym PE w 

Warszawie warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu 

„Bohaterowie codzienności – prawa człowieka blisko nas” 

realizowanego wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Warsztaty miały na celu wyposażenie nauczycieli w wiedzę i 

narzędzia (plansze edukacyjne, scenariusz do pracy z nimi) 

niezbędne do samodzielnego prowadzenie zajęć na ten temat 

w szkołach. Celem projektu było zapoznanie uczniów i uczennic 

szkół gimnazjalnych z definicją praw człowieka i wartościami, 

jakie za nią stoją oraz poznanie historii konkretnych osób, które 

walczą w obronie praw człowieka. W ramach projektu w 

październiku i listopadzie odbyło się 11 warsztatów w 

gimnazjach i liceach w całej Polsce. W trakcie warsztatów 

uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę praw człowieka, 

poznali sylwetki laureatów Nagrody im. A. Sacharowa oraz 

zastanawiali się, jak mogą zaangażować się w działania na rzecz 

ochrony praw człowieka w swoim środowisku. 
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Seminarium dla dziennikarzy internetowych 

 

12 października BIPE zorganizowało seminarium dla redaktorów serwisów internetowych 

zajmujących się lub zainteresowanych tematyką europejską. Prowadzącymi byli attaché prasowy 

BIPE Piotr Wolski i przedstawicielka Wydziału Mediów Społecznościowych Dyrekcji Generalnej 

ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego.  Karolina Woźniak. W seminarium wzięło udział 25 

dziennikarzy reprezentujących m.in.: Wirtualnemedia.pl, Radio Merkury, Radio Maryja, Krytykę 

Polityczną, czy Rzeczpospolitą. 

 

Regionalne Forum Dyskusyjne w Opolu 
 

W ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego w Opolu 

17-18 października Biura Informacyjne Parlamentu 

Europejskiego w Polsce i we Wrocławiu zorganizowały 

kilka wydarzeń mających zapoznać mieszkańców 

regionu z działaniami Parlamentu Europejskiego. 

 

17 października w auli Uniwersytetu Opolskiego odbyła 

się debata „Swobodny przepływ pracowników w Unii 

Europejskiej. Szanse i wyzwania na przykładzie 

Opolszczyzny”. W debacie wzięła udział posłanka do 

Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE 

Danuta JAZŁOWIECKA, a także eksperci z sektora publicznego i uczelni wyższych. Debata 

zgromadziła ponad 180 osób.  

 

Wieczorem tego samego dnia w kinie STUDIO odbył się również bezpłatny 

pokaz filmu Mustang, laureata Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego 

LUX 2015. 

 

Drugi dzień Forum rozpoczął się szkoleniem skierowane do lokalnych firm i 

przedsiębiorców. Eksperci z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju 

informowali zebranych o możliwościach finansowania badań naukowych i 

innowacji w ramach programu Horyzont 2020 i programów NCBR. 18 

października odbyło się też spotkanie pracowników BIPE ze studentami 

Uniwersytetu Opolskiego poświęcone Unii Europejskiej. 
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Spotkanie z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego - DELab i UOTT  

 

28 października BIPE spotkało się na Uniwersytecie 

Warszawskim z pracownikami Laboratorium Gospodarki 

Cyfrowej (DELab) oraz Uniwersyteckiego Ośrodka 

Transferu Technologii (UOTT). Dyskusja dotyczyła 

procesu powstawania regulacji tworzących Jednolity 

Rynek Cyfrowy, roli Parlamentu Europejskiego oraz 

możliwości obywateli i ośrodków badawczych wpływania 

na kształt prawa tworzonego w Unii Europejskiej. Za 

przykład posłużyły regulacje ograniczające ceny roamingu oraz aktualnie opracowywanego 

rozporządzenia zapobiegającemu geograficznemu blokowaniu usług w internecie. 

 

Internetowa kampania informacyjna 

 

 

W październiku ponownie przeprowadzono dwie kampanie informacyjne. 

Ponad 200 tys. odbiorców otrzymało drogą mailową informację o 

Regionalnym Forum Dyskusyjnym w Opolu. Druga kampania dotyczyła 

Nagrody im. A. Sacharowa. Na portalu został umieszczony artykuł 

sponsorowany, do którego odnośnik był widoczny na głównej stronie 

portalu oraz podwójny bilbord. 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

Spotkanie z przedstawicielami Europejskich Rad Młodzieżowych  

 

4 listopada w siedzibie BIPE i Przedstawicielstwa KE w Polsce odbyło 

się spotkanie z udziałem Europejskich Rad Młodzieżowych. Spotkanie 

zorganizowane zostało przez Przedstawicielstwo KE we współpracy z 

BIPE. Tematem dyskusji z młodzieżą był kryzys migracyjny: 

perspektywa globalna, europejska i lokalna. W dyskusji uczestniczyli 

eksperci rządowi, unijni jak również przedstawiciele organizacji 

międzynarodowych i pozarządowych. 
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Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli 

 

8-9 listopada odbyło się w Brukseli dwudniowe szkolenie dla dziennikarzy zajmujących się tematyką 

europejską zorganizowane przez BIPE. W seminarium wzięli udział posłowie do PE: Ryszard 

CZARNECKI, Lidia GERINGER DE OEDENBERG i Janusz LEWANDOWSKI. W 

seminarium uczestniczyło 12 dziennikarzy telewizyjnych, radiowych i internetowych m.in: TVN24, 

Polskie Radio, czy Interia. 

 

„Rozmowy o Europie” Polsko - Niemieckie Forum Obywateli 

 

18 listopada we Frankfurcie nad Odrą odbyło się Polsko-

Niemieckie Forum Obywateli - otwarte spotkanie na którym 

mieszkańcy Frankfurtu nad Odrą i Słubic mogli zadawać 

pytanie posłom do PE z obu krajów. Obywatelom odpowiadali 

Michael CRAMER (przewodniczący Komisji Transportu i 

Turystyki), Sylvia KAUFMANN, Dariusz ROSATI i 

Joachim ZELLER (wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju 

Regionalnego). Posłowie zaznaczyli, że UE nie jest sztucznym 

tworem. Ma swoją historię, wspólne wartości i reguły. Debata 

zorganizowana przez Biura Informacyjne Parlamentu 

Europejskiego w Niemczech i Polsce zgromadziła ok. 120 

uczestników z obu krajów. 

 

Spotkania z młodzieżą 

 

21-24 listopada przedstawiciel BIPE Marek Kołodziejski 

uczestniczył w serii spotkań z młodzieżą szkolną i 

uniwersytecką. 21 listopada wygłosił wykład o Parlamencie 

Europejskim dla 30 studentów Centrum Europejskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego. 22 listopada spotkał się z 25 

uczniami Gimnazjum nr 14 im. Leopolda Staffa w Warszawie. 

Spotkania zostało zorganizowane przez Instytut Spraw 

Publicznych i dotyczyło porozumienia CETA. W 24 listopada 

wygłosił wykład o PE na Uniwersytecie Warszawskim w 

ramach konferencji EuroReg zorganizowanej przez Centrum 

Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, którego 

wysłuchało ponad 40 osób. 
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Inauguracja II edycji programu EPAS - Warszawa 

 

Ponad 20 nauczycieli z całej Polski wzięło udział 25 

listopada w spotkaniu inaugurującym kolejną edycję 

programu Szkoła Ambasador Parlamentu 

Europejskiego. Nauczycieli przywitał były premier, 

były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i 

obecny szef Konferencji Przewodniczących Komisji 

Parlamentu Europejskiego i Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii, poseł do PE Jerzy BUZEK. W 

swoim wystąpieniu opowiadał o pracy Parlamentu 

Europejskiego i perspektywach zawodowych dla 

polskiej młodzieży. Po wystąpieniu zebrani zostali 

zapoznani zasadami programu EPAS. W spotkaniu 

wzięli udział uczniowie i nauczyciele z zeszłorocznej 

edycji, którzy otrzymali tytuł Starszego i Młodszego Ambasadora. Spotkanie inauguracyjne dla 10 

szkół uczestniczących w programie na Dolnym Śląsku odbyło się 8 grudnia w siedzibie BIPE we 

Wrocławiu. 

 

Dni Nagrody LUX  

 

25-27 listopada w warszawskim kinie Muranów 

odbył się przegląd filmów, które znalazły się w finale 

konkursu o Nagrodę Filmową Parlamentu 

Europejskiego LUX 2016. Na bezpłatnych pokazach 

widzowie mogli zobaczyć Życie Kabaczka, Toni 

Erdmann i Otwierając Oczy. Pokaz spotkał się z 

dużym zainteresowaniem publiczności. 25 listopada 

przed projekcją Życia Kabaczka odbyła się debata, w 

której udział wzięli, Irena Strzałkowska, 

przedstawiciel polskiej kinematografii w funduszu 

Rady Europy EURIMAGES, Izabela Kiszka-Hoflik, 

pełnomocnik dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. Produkcji Filmowej i Beata 

Rzeźniczek, współprowadząca zajmującą się produkcją niezależnego kina europejskiego firmę 

Madants. Debata moderowała dziennikarka Radia Zet Justyna Dżbik-Kluge. 

 

Festiwal HumanDoc 

 

Przedstawiciel BIPE Bartłomiej Balcerzyk wziął udział 26 listopada w panelu dyskusyjnym 

poświęconym sytuacji uchodźców w ramach festiwalu HumanDoc w Warszawie. 20 grudnia 

uczestniczył też w podobnej debacie na HumanDoc we Wrocławiu. 
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Wizyta studyjna nauczycieli 

 

29 listopada BIPE spotkało się z uczestniczącymi w wizycie studyjnej nauczycielami, którym 

zaprezentowała programy Parlamentu Europejskiego skierowane do młodzieży - Euroscola i Szkoła 

Ambasador Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo 

Komisji Europejskiej w Polsce. 

 

Internetowa kampania informacyjna 

 

 

W listopadzie odbyła się kampania mailingowa i wyświetlany był podwójny 

bilbord promujący Nagrodę Filmową Lux. Zaproszenie na bezpłatny pokaz 

nominowanych filmów dotarło do ponad 300 tys. internautów.  

 

 

 

Gra Legislator 

 

W listopadzie w materiałach BIPE pojawiła się edukacyjna gra planszowa 

Legislator, wyprodukowana w liczbie 2050 egzemplarzy. Gra skierowana 

jest uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli i osób 

zainteresowanych tematyką Unii Europejską. Ma na celu zaznajomienie 

graczy ze schematem funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, 

poprzez symulację ścieżki legislacyjnej 4 fikcyjnych dyrektyw. W 2016 

roku do zainteresowanych wysłano 1489 sztuk gry. 

 

 

Aktualizacja publikacji BIPE: Polscy posłowie do Parlamentu 

Europejskiego VIII kadencji (2014-2019) 

 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zaktualizowało plakat 

przedstawiająca polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z podziałem na 

okręgi wyborcze. 
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GRUDZIEŃ 

 

 

Spotkanie z posłanką do PE Cecilią WIKSTRÖM 

 

1 grudnia w ramach dialogu z interesariuszami 

BIPE zorganizowało spotkanie z posłanką-

sprawozdawczynią do PE Cecilią WIKSTRÖM 

przygotowującą sprawozdanie w sprawie projektu 

rozporządzenia o ustanowienie kryteriów i 

mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w 

jednym z państw członkowskich przez obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca potocznie 

nazywanego rozporządzeniem Dublin III. W 

spotkaniu wzięli udział m.in.: szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala, eksperci, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą migrantom i funkcjonariusze straży granicznej. 

Odbyła się również konferencja prasowa posłanki-sprawozdawczyni z polskimi mediami. 

 

Debata „Krym po aneksji - cierń w sumieniu Europy” 

 

2 grudnia, z okazji wręczenia Nagrody im. A. Sacharowa 

2016, w warszawskiej Zachęcie odbyła się zorganizowana 

przez BIPE i Helsińską Fundację Praw Człowieka debata 

„Krym po aneksji - cierń w sumieniu Europy” z udziałem 

posła do PE, członka Podkomisji Praw Człowieka Andrzeja 

GRZYBA.  

 

Gościem specjalnym był finalista tegorocznej nagrody im. 

A. Sacharowa Mustafa Dżemilew - lider Tatarów Krymskich, były szef Medżlisu (samorządu 

Tatarów krymskich), radziecki dysydent i wieloletni więzień polityczny, a obecnie deputowany do 

Rady Najwyżej Ukrainy. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji na Krymie, przypadkom 

łamania praw ludności tatarskiej i działaniom jakie UE i społeczność międzynarodowa powinny 

podjąć dla rozwiązania konfliktu. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele organizacji 

zajmujących się ochroną praw człowieka, eksperci ds. międzynarodowych oraz lokalni działacze 

tatarscy. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem publiczności i mediów, wzięło w nim 

udział ok. 120 osób. 
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Spotkanie Europa Café 

 

2 grudnia BIPE wzięło udział w cyklicznym spotkaniu Europa Café - sieci 

organizacji pozarządowych działających pod patronatem Komisji Europejskiej 

w Polsce. Jeden z paneli spotkania był poświęcony Parlamentowi 

Europejskiemu: jego strukturze, funkcji i możliwości współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

 

Konkurs Euroscola 

 

5 grudnia rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Euroscola. 

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych mają okazję sprawdzić 

swoją wiedzę o Unii Europejskiej i wygrać wyjazd do 

Strasburga. Konkurs podzielny jest na dwa etapy - test wiedzy (I 

etap: 5 grudnia - 3 stycznia) oraz zadanie kreatywne polegające 

na stworzeniu filmu lub fotoreportażu na temat związany z Unią Europejską (II etap: 4 stycznia - 3 

marca). W pierwszym etapie tegorocznej edycji wzięły udział klasy z 222 szkół z całej Polski. 

 

Toni Erdmann w Katowicach 

 

6 grudnia w kinie Światowid w Katowicach odbył się, 

współorganizowany przez BIPE, pokaz filmu Toni Erdmann - zwycięzcy 

tegorocznej nagrody LUX Parlamentu Europejskiego. W projekcji wzięło 

udział około 200 osób. 

 

10 grudnia - Pokaz filmu A157 w kinie Muranów 

 

Z okazji wręczenia Nagrody im. A. Sacharowa 2016 jazydzkim 

działaczkom na rzecz praw kobiet Biuro Informacyjne 

Parlamentu Europejskiego zorganizowało w ramach festiwalu 

Watch Docs pokaz filmu dokumentalnego A157. W debacie 

eksperckiej po filmie wzięli udział: poseł do PE Marek JUREK, 

dr George Yacoub z Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr 

Łukaszewicz były Ambasador RP w Afganistanie i Dalzar 

Nashwan Prezes Fundacji na Rzecz Studentów Irackich w 

Polsce. Dokument opowiadający historię 3 jazydzkich dziewcząt z obozu dla uchodźców na granicy 

turecko-irackiej obejrzało 150 widzów. 

 

16 grudnia - Spotkanie z Europejskim Komitetem Społeczno-Ekonomicznym 

 

BIPE i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce odwiedzili członkowie polskiej delegacji 

do Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Podczas spotkania z dyrektorem BIPE  

 

http://euroscola.pl/
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Jackiem Safutą omówiono możliwości współpracy BIPE z polskimi członkami EKES w 

informowaniu polskiego społeczeństwa o Unii Europejskiej. 

 

Grudzień 2016 - Styczeń 2017 - Konkursy w mediach społecznościowych 

 

BIPE pod koniec roku zorganizowało 2 konkursy w mediach 

społecznościowych. Pierwszy, pt. „Prawa człowieka w naszym życiu” 

nawiązywał do tegorocznej Nagrody im. A. Sacharowa. Uczestnicy 

musieli opublikować na stronię FB BIPE pracę o roli praw człowieka w 

swoim życiu. Drugi dotyczył tradycji świątecznych i noworocznych w 

Unii Europejskiej. Uczestnicy za zadanie mieli podzielić się na stronie FB 

BIPE pracą konkursową poświęconą europejskim tradycjom 

świątecznym. Laureaci konkursu otrzymali upominki w postaci koszulek 

z logo PE. 

 

Internetowa kampania informacyjna 

 

W grudniu odbyła się kampania mailingowa dotycząca mediów społecznościowych BIPE. 

Informację mailową otrzymało prawie 300 tys. internautów. Dodatkowo na portalu umieszczono 

artykuł sponsorowany o grudniowej sesji plenarnej 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 2016 roku BIPE udzieliło ponad 300 pisemnych i 1500 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 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 październiku rozpoczął się cykl debat „Pytania o Europę” organizowanych przez warszawski 

Instytut Spraw Publicznych i dofinansowanych przez Dyrekcję ds. Komunikacji Parlamentu 

Europejskiego. W ramach projektu posłowie do Parlamentu Europejskiego, eksperci, naukowcy, 

przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych omawiają bieżące sprawy związane z Unią 

Europejską. Informacje o cyklu są dostępne na stronie internetowej ISP: 

http://www.pytaniaoeurope.pl/. 

 

 

 

 

 

http://www.pytaniaoeurope.pl/


Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce 
     

20 

 

 

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 
 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

 
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 
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