
PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

1

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIPE

STYCZEŃ – CZERWIEC 2014

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa
tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595 24 80

e-mail: epwarszawa@ep.europa.eu; www.europarl.pl; www.facebook.com/epwarszawa



PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

2

SPIS TREŚCI

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

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ BIPE W RAMACH PRZEDWYBORCZEJ KAMPANII

INFORMACYJNEJ ................................................................................................................................................ 5

DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2014....................................................................7

STYCZEŃ ............................................................................................................................................................... 7

LUTY ..................................................................................................................................................................... 9

MARZEC .............................................................................................................................................................. 12

KWIECIEŃ ............................................................................................................................................................ 14

MAJ ..................................................................................................................................................................... 17

CZERWIEC ........................................................................................................................................................... 22

DZIAŁANIA BIPE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM ....................................................................................... 23



PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

3

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

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

 możliwie jak najszersze promowanie Parlamentu i jego działalności;
 w okresie przedwyborczym: realizacja kampanii informacyjnej PE w Polsce.

Biuro zaprasza do uczestnictwa w swoich działaniach możliwie jak największą
liczbę posłów do PE.

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO W POLSCE

Główne zadania BIPE w I połowie 2014 roku:

 upowszechnienie wśród obywateli informacji o Parlamencie, o wyborach i o ich
politycznym znaczeniu;

 kontynuacja dialogu z multiplikatorami opinii i grupami docelowymi, ułatwienie im
kontaktu z posłami (przed rozpoczęciem oficjalnej kampanii politycznej) i dotarcie do
jak najliczniejszych grup społeczeństwa obywatelskiego;

 mobilizacja istniejącej sieci kontaktów z „interesariuszami” i grupami docelowymi;

 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;

 dalsze informowanie o roli PE w czasie „fazy tematycznej” kampanii informacyjnej
poprzez organizację debat poświęconych gospodarce, zatrudnieniu, jakości życia,
budżetowi UE i roli Unii w świecie;

 intensyfikacja działań zachęcających o świadomego udziału w wyborach w fazie
„Zagłosuj”, w tym wynegocjowanie nieodpłatnych reklam w radiu i telewizji; eventy z
okazji Dnia Europy, konkurs i zaproszenia dla młodzieży licealnej w ramach Euroscoli;
nadzór nad ogłoszeniami zewnętrznymi (autobusy, dworce);

 upowszechnienie wyniku wyborów, informowanie o ukonstytuowaniu się organów
PE i o perspektywie wyboru szefa Komisji Europejskiej, przesłuchań kandydatów na
komisarzy i zatwierdzenia nowego składu KE przez Parlament;

 prezentacja nowych posłów poprzez media, media społecznościowe, publikacje itp.;

 koordynacja i wsparcie Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu.
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W pierwszej połowie 2014 roku BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 83 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i
materiałów promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 400 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 700 informacji
telefonicznych;

 zorganizowało 2 konferencje prasowe z udziałem posłów do PE;

 wydało ponad 100 komunikatów prasowych i wysłało 350 informacji SMS-
owych dla dziennikarzy;

 zaprosiło 128 dziennikarzy na seminaria w Polsce i Brukseli i 21 na sesje
Parlamentu w Strasburgu i Brukseli;

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w I połowie 2014 r. odwiedziły 85
253 osoby, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory ponad 6 700
osób, i kontem na portalu Twitter, które obserwuje ponad 1 400 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 312 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola; w
tym 24 na European Youth Event w Strasburgu;

 nadzorowało opracowanie 116 przeglądów prasy oraz 116 przeglądów mediów
audiowizualnych.
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ BIPE W RAMACH
PRZEDWYBORCZEJ KAMPANII INFORMACYJNEJ

 7 debat w ramach instytucjonalnej informacyjnej kampanii przedwyborczej;

 5 seminariów wyborczych dla dziennikarzy, w tym dwa w Brukseli;

 20 odcinków programu „Tu Europa”, zrealizowanego w ramach „Partnerstwa w
Zarządzaniu ”, na antenie TVN24;

 warszawska konferencja ReACT, jedna z pięciu interaktywnych konferencji
obejmujących kwestie najistotniejsze dla Unii Europejskiej;

 ponad 20 wystąpień przedstawicieli BIPE w programach radiowych i
telewizyjnych w mediach ogólnopolskich, przypominających o wyborach do PE;

 3 pokazy filmowe, prezentujące ubiegłorocznego zwycięzcę nagrody filmowej
Parlamentu Europejskiego LUX Prize „W kręgu miłości”;

 wieczór wyborczy 25 maja w siedzibie BIPE dla przedstawicieli mediów i
organizacji pozarządowych;

 plakaty z datą wyborów na autobusach w 12 miastach (Gdańsku-Gdyni-Sopocie,
Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu), na dworcach kolejowych w Warszawie i Wrocławiu oraz
na lotnisku im. Chopina w Warszawie;

 specjalna sekcja na stronie internetowej BIPE, gdzie organizacje pozarządowe
zamieszczały informacje o organizowanych działaniach profrekewncyjnych.

Nieodpłatna emisja spotów radiowych i telewizyjnych:

Radio EUROZET Polskie Radio AGORA Radio OKO
Liczba emisji 144 191 3636 63

Telewizja TVN24 TVP TV Elbląg VECTRA Polsat
Liczba emisji 31 935 396 21120 5
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Dekoracja siedziby BIPE plakatami zachęcającymi w głosowania w wyborach:
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DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2014

Styczeń

Debata „Przychodzi Polak do..., czyli jak nie kupić kota w worku”

17 stycznia w Teatrze Studio odbyła się
debata na temat praw konsumentów w Unii
Europejskiej zorganizowana przez Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce i Instytut Spraw Publicznych. Swoimi
doświadczeniami dzielili się dziennikarze,
eksperci oraz posłanka do Parlamentu
Europejskiego Róża THUN.

Zwieńczeniem wieczoru był specjalny
spektakl Teatru Improwizowanego Klancyk,
który przedstawił scenki oparte na sugestiach
internautów, związane z podróżami, leczeniem lub zakupami przez Internet w Unii
Europejskiej. Na widowni zgromadziło się ponad 350 osób, wśród nich znaleźli się
przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych. Wydarzenie było transmitowane na
żywo na stronie europarl.pl. Debata była czwartą z cyklu debat organizowanych w ramach
kampanii informacyjnej PE przed wyborami europejskimi, dotyczących najważniejszych
wyzwań i problemów w UE.

Spotkanie ze studentami UKSW

21 stycznia siedzibę BIPE odwiedzili studenci z koła
naukowego politologii na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Prezentacja dla studentów
dotyczyła Parlamentu Europejskiego, działalności BIPE
oraz zbliżających się wyborów. Studenci zadawali wiele
pytań - szczególnie byli zainteresowani Nagrodą im.
Karola Wielkiego dla Młodzieży.

Konferencja prasowa posła Konrada SZYMAŃSKIEGO

24 stycznia w siedzibie BIPE odbyła się
konferencja prasowa posła Konrada
SZYMAŃSKIEGO, sprawozdawcy raportu
PE w sprawie przyszłości polityki
klimatycznej Unii Europejskiej.
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Spotkanie odbyło się po ogłoszeniu założeń polityki klimatycznej przez Komisję Europejską i
przed głosowaniem stanowiska Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

Na konferencji obecni byli dziennikarze z m.in. Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia
oraz Dziennika Gazety Prawnej. Transmisję konferencji można było również obejrzeć na żywo
na stronie europarl.pl.

Konferencja prasowa posła Pawła KOWALA

30 stycznia w BIPE zorganizowana została
konferencja prasowa posła Pawła KOWALA,
przewodniczącego delegacji PE do komisji
współpracy parlamentarnej UE-Ukraina.
Spotkanie miało na celu podsumowanie
wizyty delegacji PE w Kijowie.

W konferencji uczestniczyli dziennikarze
reprezentujący m.in. Polskie Radio, TVP oraz
Polską Agencję Prasową.

„Wybory? Lubię to!” – spotkanie z młodzieżą w Toruniu

30 stycznia w Toruniu odbyło się pierwsze z cyklu sześciu spotkań z młodymi wyborcami w
ramach projektu „Wybory? Lubię to!” zrealizowanego z inicjatywy BIPE oraz Centrum
Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W audytorium Wydziału Prawa i
Administracji UMK zgromadziło się
blisko trzystu młodych wyborców. Mieli
oni nie tylko okazję obejrzeć ciekawy
film informacyjny i zapoznać się z
obfitującymi w dane prezentacjami, ale
także osobiście porozmawiać z
Przewodniczącym Państwowej Komisji
Wyborczej, przedstawicielami BIPE i
naukowcami, którzy na co dzień badają
postawy wyborcze Polaków.
Organizatorzy przygotowali dla każdego
uczestnika pakiet informacyjny o
Parlamencie Europejskim.

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.
Patronat honorowy nad projektem objęła Państwowa Komisja Wyborcza. Na spotkania
zaproszeni zostali uczniowie z regionów, w których frekwencja w ostatnich wyborach należała
do najniższych.
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Spotkanie ze studentami z Kalisza

40 studentów i troje nauczycieli wzięło udział w
spotkaniu zorganizowanym w siedzibie BIPE 31
stycznia. Goście byli przedstawicielami klubu
europejskiego „Polonus” z Kalisza. Studenci
wysłuchali prezentacji na temat Parlamentu
Europejskiego, pracy BIPE i zbliżających się
wyborów do PE, a także otrzymali materiały
informacyjne i gadżety przygotowane przez
nasze biuro. Spotkanie zostało zorganizowane
wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce.

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie BIPE portal interia.pl kontynuował, w ramach wieloletniej umowy, internetową
kampanię informacyjną. Na głównej stronie serwisu został umieszczony baner odliczający czas
do wyborów europejskich.

Luty

Obchody Światowego Dnia Wyborów

W tym roku Dzień Wyborów przypadł na nieco ponad sto dni przed majowymi wyborami do
Parlamentu Europejskiego. Z tej okazji BIPE i Centrum Studiów Wyborczych UMK
zorganizowały 6 lutego polskie obchody Światowego Dnia Wyborów 2014. Patronat nad
imprezą objęła Państwowa Komisja Wyborcza.

W ramach obchodów w Muzeum Historii
Żydów Polskich, przeprowadzono drugie z
cyklu warsztaty edukacyjne w ramach
programu „Wybory? Lubię to!”, na których
pojawiło się blisko 400 najmłodszych
wyborców. Następnie wykład „Cenzusy
wyborcze w XXI wieku – potrzeba nowego
spojrzenia?” wygłosił ekspert w dziedzinie
prawa wyborczego dr hab. Piotr Uziębło. Po
prelekcji odbyła się debata ekspercka
poświęcona m.in. problematyce obniżenia
wieku wyborczego i cenzusów zamieszkania.

Gośćmi honorowymi tegorocznych obchodów byli przedstawiciele najważniejszych instytucji
wyborczych w Polsce oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji kontrolujących
prawidłowości procesów wyborczych.
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„100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – Tym razem jest inaczej” -
konferencja prasowa

11 lutego, na 100 dni przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego, w siedzibie BIPE
odbyła się konferencja prasowa z udziałem
szefa Krajowego Biura Wyborczego
Kazimierza Wojciecha Czaplickiego.

Minister Czaplicki przedstawił zasady wyboru
posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce,
a także nieoficjalnie ogłosił datę wyborów
europejskich - 25 maja. O kalendarzu prac
Parlamentu Europejskiego po wyborach oraz

nocy wyborczej przygotowanej dla mediów przez serwis prasowy PE opowiedział natomiast
attaché prasowy BIPE Piotr Wolski.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 dziennikarzy. Konferencję można było śledzić na żywo
na stronie europarl.pl.

„Wybory? Lubię to!” – spotkania z młodzieżą w Gdańsku, Krakowie i Łodzi

13 lutego w Gdańsku, 20 lutego w Krakowie
oraz 27 lutego w Łodzi odbyły się trzy kolejne
spotkania w ramach projektu „Wybory? Lubię
to!”, realizowanego wspólnie przez Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce i Centrum Studiów Wyborczych UMK.

W każdym z tych spotkań uczestniczyło ponad
300 młodych wyborców, którzy mieli okazję
dowiedzieć się, jak działa i czym zajmuje się
Parlament Europejski oraz dlaczego warto
głosować w wyborach europejskich.

W dyskusji z uczniami udział wzięli wybitni goście z przewodniczącym Państwowej Komisji
Wyborczej i szefem Krajowego Biura Wyborczego na czele.

Pokaz filmu „W kręgu miłości” w Ostrowie Wielkopolskim

17 lutego w Ostrowskim Centrum Kultury w
Ostrowie Wielkopolskim odbył się pokaz
filmu wyróżnionego Nagrodą Filmowej
Parlamentu Europejskiego LUX „W kręgu
miłości” belgijskiego reżysera Feliksa Van
Groeningen. Pokaz współorganizowały
miejscowy Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct wraz z Biurem Informacyjnym
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Parlamentu Europejskiego w Polsce i Urzędem Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego. Po
pokazie miała miejsce debata „Europejski styl życia – w jakiej Europie chcesz żyć?”. W
trakcie debaty dyskutowano m.in. o tym, czy kino może łączyć pokolenia, na co mamy realny
wpływ w Unii Europejskiej i jak możemy to zmienić poprzez udział w wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Na widowni zgromadziło się około 200 osób.

Seminarium wyborcze dla polskich dziennikarzy w Brukseli

W dniach 18-20 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium dla dziennikarzy.
Piętnastu uczestników reprezentujących ogólnopolskie i regionalne media spotkało się z
ekspertami w sprawach europejskich oraz posłami do Parlamentu Europejskiego: Tadeuszem
CYMAŃSKIM, Lidią GERINGER DE OEDENBERG, Jackiem SARYUSZ-WOLSKIM,
Januszem WOJCIECHOWSKIM i Januszem ZEMKE.

„I po kryzysie? Czy Polsce nie grozi już recesja?” - debata

21 lutego odbyła się debata z udziałem publiczności poświęcona działaniom Unii Europejskiej
mającym łagodzić skutki spowolnienia gospodarczego, z którymi Unia boryka się w ostatnich
latach, oraz zapobiec przyszłym kryzysom.

Zaproszeni eksperci, w tym prof. Elżbieta
Mączyńska, Janusz Jankowiak i Ignacy
Morawski, dyskutowali o wpływie decyzji
podejmowanych przez Parlament Europejski na
unijną gospodarkę i codzienne życie
Europejczyków. W debacie oprócz ekspertów
udział wzięli przedstawiciele mediów i
organizacji pozarządowych. Spotkanie
poprowadził dziennikarz ekonomiczny Paweł
Blajer.

Była to piąta i ostatnia z cyklu debat organizowanych w ramach fazy tematycznej kampanii
informacyjnej PE przed wyborami europejskimi, dotyczących najważniejszych wyzwań i
problemów w UE.

Rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

28 lutego został rozstrzygnięty krajowy
etap Nagrody im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży. Decyzją jury, w którym zasiedli
posłowie Marek SIWIEC i Konrad
SZYMAŃSKI oraz przedstawiciel Polskiej
Rady Organizacji Młodzieżowych Jakub
Radzewicz, Polskę w finale nagrody

reprezentował projekt „Skauting bez granic”, zgłoszony przez harcerzy z Krakowa. Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce pełniło rolę sekretariatu Nagrody.



PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

12

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 zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości
europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

Marzec

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, 6 marca w warszawskim Kinie
Muranów odbyła się debata z udziałem ekspertów i publiczności: „Skąd się bierze przemoc
wobec kobiet?” oraz specjalny pokaz filmu „Moimi oczami”, zdobywcy 7 Nagród Goi.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce wraz z Instytutem Spraw Publicznych i
Radiem TOK FM. W debacie udział wzięli
między innymi: prof. Eleonora Zielińska –
prawniczka i działaczka społeczna, Ewelina
Bazyluk – psycholożka, Stowarzyszenie
„Niebieska Linia”, Joanna Piotrowska –
założycielka Fundacji „Feminoteka” oraz Wanda
Mende z Wydziału Prewencji Komendy Głównej
Policji.

Na widowni zgromadziło się około 300 osób, a debata była transmitowana na żywo na antenie
Radia TOK FM.

Seminarium: „Skorzystaj ze swoich praw! Wybierz, kto będzie sprawował władzę w
Europie”

19 marca BIPE zorganizowało seminarium
„Skorzystaj ze swoich praw! Wybierz, kto
będzie sprawował władzę w Europie!”.
Spotkanie było poświęcone prezentacji
najnowszych działań Parlamentu
Europejskiego i organizacji pozarządowych,
które miały zachęcić Polaków do udziału w
wyborach europejskich w 2014 roku.

W pierwszej części spotkania dyrektor BIPE
Jacek Safuta zaprezentował działania biura

informujące Polaków o majowych wyborach do PE i zachęcające do głosowania. Następnie
uczestnikom seminarium przedstawione zostały wyprodukowane przez PE spoty
profrekwencyjne, które były później emitowane przez stacje radiowe i telewizyjne w Polsce.
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W drugiej części spotkania swoje projekty profrekwencyjne przedstawiły organizacje
pozarządowe, którym w 2013 i 2014 roku przyznano na ten cel granty Parlamentu

Europejskiego. Projekty zaprezentowały: Fundacja Schumana – projekt „Spotkania z
Parlamentem Europejskim”, Centrum Edukacji Obywatelskiej – projekt „Młodzi Głosują” oraz
Stowarzyszenie 61 – portal MamPrawoWiedziec.pl.

Europe Study Tour - wizyta delegacji z Teksasu

20 marca w siedzibie BIPE odbyło się spotkanie z 11-osobową grupą z organizacji World
Affairs Council i Federal Reserve Bank z Houston. Amerykanie mieli okazję dowiedzieć się
więcej o Unii Europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego w stosunkach USA-EU.

Wizyta delegacji komisji ECON

24-25 marca odwiedzili Warszawę posłowie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych
Parlamentu Europejskiego, aby spotkać się z polskimi ministrami, posłami i senatorami,
przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego,
Komisji Nadzoru Finansowego, sektora bankowego
oraz pracodawców. Dyskusje dotyczyły głównie
postępów Polski na drodze do pełnego członkostwa w
Unii Gospodarczej i Walutowej.

Licząca czterech członków delegacja Komisji Spraw
Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu
Europejskiego pod przewodnictwem posła Burkharda
BALZA odbyła spotkania na wysokim szczeblu z
ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem, wicepremierem Januszem Piechocińskim,
sekretarzem stanu do spraw europejskich Piotrem Serafinem oraz Andrzejem Raczko,
członkiem zarządu NBP.

Członkowie delegacji spotkali się również z polskimi posłami i senatorami, oraz z
przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicielami Związku Banków
Polskich. W siedzibie BIPE delegacja spotkała się z przedstawicielami organizacji
pracodawców. Na zakończenie wizyty delegacja spotkała się z dziennikarzami w siedzibie
Sejmu RP.

Seminarium wyborcze dla polskich dziennikarzy w Brukseli

W dniach 25-27 marca w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium wyborcze dla
dziennikarzy. Piętnastu uczestników reprezentujących ogólnopolskie i regionalne media
spotkało się z ekspertami w sprawach europejskich oraz posłami do Parlamentu Europejskiego:
Ryszardem CZARNECKIM, Lidią GERINGER DE OEDENBERG, Sidonią
JĘDRZEJEWSKĄ i Bogusławem LIBERADZKIM.
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Seminarium dla dyrektorów szkół i nauczycieli: „Dobre praktyki w edukacji
obywatelskiej”

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Warszawskim Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) zaprosiło dyrektorów szkół i
nauczycieli na seminarium: „Dobre praktyki w edukacji obywatelskiej”, które odbyło się 27
marca w siedzibie BIPE.

Podczas seminarium zaprezentowano przykłady dobrych praktyk oraz możliwości wsparcia
nauczycieli w edukacji obywatelskiej, w tym dotyczącej integracji europejskiej oraz samego
Parlamentu Europejskiego i wyborów do PE. Uczestnicy zapoznali się z ofertą organizatorów i

partnerów dla nauczycieli i młodzieży.
Przekazano także szczegóły udziału w
atrakcyjnych konkursach (np. o Nagrodę im.
Karola Wielkiego dla Młodzieży i
Euroscola), przedstawiono źródła informacji
o funduszach europejskich. Opiekunowie i
uczniowie z XLVI LO im. Stefana
Czarnieckiego w Warszawie oraz XI LO im.
Mikołaja Reja opowiedzieli o swoich
doświadczeniach zdobytych podczas
realizacji projektów europejskich.

Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele BIPE, WCIES, a także Punktu Informacyjnego
UE, Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ, Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich, Fundacji Schumana oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Internetowa kampania informacyjna

W marcu tematem przewodnim kampanii było zapobieganie przemocy wobec kobiet. Ponad
milion użytkowników kont mailowych interia.pl otrzymał informacje dotyczące tego
problemu, a pozostali użytkownicy portalu mogli dowiedzieć się więcej klikając w baner
umieszczony na głównej stronie serwisu.

Kwiecień

„Po co komu te eurowybory… tak naprawdę?” - seminarium dla dziennikarzy

10 kwietnia w siedzibie BIPE odbyło się seminarium dla dziennikarzy zatytułowane „Po co
komu te eurowybory… tak naprawdę?”.

W seminarium wzięli udział: prof. Zbigniew Czachór – pracownik naukowy Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, stały doradca Komisji do Spraw UE Sejmu RP oraz
wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, prof. Radosław Markowski – dyrektor
Centrum Studiów nad Demokracją, SWPS oraz kierownik Polskiego Generalnego Studium
Wyborczego, afiliowanego w PAN oraz prof. Witold Orłowski – dyrektor Szkoły
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Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek
Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz
główny doradca ekonomiczny PwC. Seminarium
poprowadził redaktor Jan Wróbel.

W seminarium uczestniczyli dziennikarze
reprezentujący Polską Agencję Prasową, Polsat
Biznes, TVN, Polskie Radio, Radio dla Ciebie,
Radio PiN, Polska the Times, oraz Wirtualną
Polskę i portal uniaeuropejska.org. Spotkanie
było transmitowane na żywo na stronie
europarl.pl.

Konkurs dla młodzieży „Euroscola”

W dniach 11-22 kwietnia BIPE przeprowadziło internetowy
konkurs dla młodzieży szkolnej „Euroscola”. Konkurs miał formę
quizu z wiedzy o UE, geografii, historii Europy, kultury oraz
polityki i był dostępny na stronie internetowej www.euroscola.pl,
gdzie można również znaleźć pełną listę zwycięzców.

Zespoły z 12 szkół, które zdobyły najwięcej punktów, wyjadą do
Strasbourga, gdzie wraz z młodzieżą z całej Europy wezmą udział
w symulacji sesji plenarnej. Zwycięzcą polskiej edycji zostało

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie, województwo podkarpackie.

Konferencja studentów UKSW: „Wybory do Parlamentu Europejskiego a zachowania
(euro)wyborcze Polaków”

24 kwietnia dyrektor BIPE, Jacek Safuta, wziął udział
w konferencji „Wybory do Parlamentu Europejskiego
a zachowania (euro)wyborcze Polaków”,
zorganizowanej przez Koło Naukowe „Open Your
Mind” działające przy Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

Dyrektor Safuta podkreślił znaczenie wyborów
europejskich i zaprezentował spoty telewizyjne i
radiowe zachęcające do głosowania w wyborach 25
maja. Wśród panelistów znaleźli się też Beata Roguska z Centrum Badania Opinii Społecznej
oraz Piotr Burgoński z UKSW. Drugą część spotkania stanowiła sesja pytań ze strony
zgromadzonej publiczności. Podczas konferencji BIPE rozdało 500 egzemplarzy materiałów
informacyjnych o Parlamencie Europejskim oraz UE.
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EUVOX – inauguracja profrekwencyjnej inicjatywy obywatelskiej

24 kwietnia w Biurze Informacyjnym
Parlamentu Europejskiego w Warszawie
odbyła się inauguracja obywatelskiej
inicjatywy profrekwencyjnej EUVOX.
EUVOX to neutralny politycznie projekt,
którego celem jest wsparcie wyborców w
określeniu preferencji partii politycznych
startujących w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Autorzy projektu przygotowali bezpłatną aplikację internetową, która na podstawie 30 pytań
opracowanych przez zespół ekspertów akademickich z Polski i zagranicy określa zgodność
preferencji wyborcy z programami partii politycznych.

W trakcie spotkania o wieloletnich doświadczeniach związanych z projektem opowiedział
ekspert w zakresie demokracji bezpośredniej prof. Uwe Serdult. W kwestii polskich
doświadczeń i działania samej platformy wypowiedziała się dr Dominika Kasprowicz z
Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie podsumowania
bieżących wydarzeń dotyczących wyborów w Polsce dokonała dr Anna Materska - Sosnowska
z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt, realizowany we wszystkich krajach członkowskich UE, otrzymał dofinansowanie w
postaci grantu DG COMM.

„Europejskie Wybory Młodych” - konferencja w Sejmie RP

25 kwietnia w budynku Sejmu RP odbyła
się konferencja podsumowująca badania
przeprowadzone w związku ze wspólnym
projektem Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce i
Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu „Wybory? Lubię to!”.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki
badań naukowców z UMK dotyczące
postaw młodych wyborców. Pierwszy z
dwóch paneli dyskusyjnych skupił uwagę słuchaczy na sposobach dotarcia do najmłodszych
wyborców. Szczególnie ożywiona dyskusja dotyczyła możliwości wprowadzenia w przyszłości
głosowania przez internet. Drugi panel dotyczył pomysłów na kształcenie młodych wyborców.
Za przykład podawano akcję „Wybory? Lubię to!”.

Wśród panelistów znaleźli się między innymi: Kazimierz W. Czaplicki – szef Krajowego Biura
Wyborczego, sędzia Stefan Jaworski – przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Anna
Radwan – prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Jacek Safuta – dyrektor Biura
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Informacyjnego PE w Polsce, prof. Krzysztof Skotnicki – kierownik Centrum Studiów
Wyborczych UŁ, prof. Andrzej Sokala – prorektor UMK w Toruniu oraz dr Jacek
Strzemieczny – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Prezentacja raportu „Ułatwienia w głosowaniu - wiedza, opinie i oczekiwania”

29 kwietnia w warszawskiej siedzibie BIPE odbyła
się prezentacja wyników badań dotyczących ułatwień
w głosowaniu dla osób starszych i
niepełnosprawnych. Badania zostały przeprowadzone
przez dr. Jarosława Zbieranka z biura Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz Beatę Roguską z Centrum
Badania Opinii Społecznej.

Paneliści mówili kolejno o długofalowych tendencjach i oczekiwaniach dotyczących ułatwień
w głosowaniu, a także o sytuacji obecnej. Autorzy raportu omówili szczegółowo alternatywne
procedury głosowania oraz opowiedzieli o ułatwieniach, z jakich mogą korzystać osoby starsze
i niepełnosprawne.

Internetowa kampania informacyjna

W kwietniu, dzięki kolejnej odsłonie kampanii informacyjnej na portalu interia.pl, internauci
mogli dowiedzieć się więcej o unii bankowej. BIPE zleciło umieszczenie artykułu
sponsorowanego i baneru na głównej stronie portalu.

Maj

Pokaz filmu „W kręgu miłości” w Kinie Muranów

8 maja w warszawskim Kinie Muranów odbył się pokaz filmu „W kręgu miłości” w reżyserii
Feliksa Van Groeningen, laureata ostatniej edycji nagrody filmowej LUX Parlamentu
Europejskiego. Było to wydarzenie inaugurujące
cykl imprez organizowanych przez Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce z okazji Dnia Europy.

Niemal trzystuosobową publiczność
zgromadzoną w kinie przywitał dyrektor BIPE
Jacek Safuta. Projekcja filmu została
poprzedzona słowem wstępnym wygłoszonym
przez krytyka filmowego Michała Chacińskiego.
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Dzień otwarty BIPE

Jak co roku, 9 maja, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało
wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce dzień otwarty przed wspólną
siedzibą obu instytucji i punktu informacyjnego UE w Warszawie.

Pracownicy BIPE i Przedstawicielstwa KE w
Polsce rozdawali warszawiakom krówki z
logo Parlamentu Europejskiego i żółte
tulipany oraz udzielali informacji o działaniu
obu instytucji i zasadach funkcjonowania
Unii Europejskiej.

Na gości odwiedzających nasze stoiska
czekały liczne atrakcje. W programie znalazł
się między innymi występ orkiestry Sinfonia
Viva, która odegrała m.in. „Odę do radości”
pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.

Do zainteresowania się Unią Europejską, w tym
zwłaszcza Parlamentem Europejskim i
wyborami do PE, zachęcali mimowie i
szczudlarze. Dużym powodzeniem cieszyło się
stoisko Parlamentu Europejskiego z
materiałami informacyjnym i promocyjnymi. W
ramach podsumowania cyklu „Spotkania z
Parlamentem Europejskim” w punkcie
informacyjnym odbyła się też lekcja
europejska.

XV Parada Schumana w Warszawie

W tegorocznej Paradzie Schumana, odbywającej się w szczególnym momencie – na 15 dni
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego,
wzięło udział setki uczniów, studentów i
rodzin, które przeszły w barwnym pochodzie i
skorzystały z atrakcji przygotowanych w
Miasteczku Europejskim, rozstawionym na
Krakowskim Przedmieściu.
Do zainteresowania się Parlamentem
Europejskim i wyborami do PE zachęcała w
tym roku m.in. grupa cyklistów jadących na
starych rowerach, welocypedach i pojazdach
roweropodobnych – od drewnianych
konstrukcji po czteroosobowe jednoślady.
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W namiotach Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego w Miasteczku Europejskim goście
tegorocznych obchodów Dnia Europy mogli wziąć
udział w quizach sprawdzających wiedzę o Europie
i Unii Europejskiej. Dla dzieci przygotowano
atrakcje: niebieską watę cukrową i malowanie flag
krajów UE na twarzach.

Odwiedzający namiot BIPE mogli sfotografować
się przy urnie wyborczej na tle zdjęcia sali
plenarnej w Strasburgu.

Wszyscy ci, którzy pojawili się na Paradzie Schumana, skorzystali z okazji do pogłębienia
swojej wiedzy: na stoiskach z materiałami informacyjnymi o Parlamencie Europejskim
rozdano ponad 18 tysięcy broszur i ulotek.

Noc Muzeów

Blisko pięć tysięcy zwiedzających miało okazję zapoznać się z wystawą fotograficzną „Polacy
i Parlament Europejski” zorganizowaną 17 maja w Sejmie RP z okazji Nocy Muzeów 2014.

Zaprezentowane na dziesięciu planszach
fotografie przedstawiały historyczne momenty,
poczynając od wizyty Papieża Jana Pawła II w
Parlamencie Europejskim, poprzez przywitanie
pierwszych polskich posłów po przystąpieniu
Polski do UE, aż po wybór pierwszego w historii
Polaka na przewodniczącego PE. Oprócz
fotografii, w sejmowej sali 102, obejrzeć można
było film przedstawiający wyżej opisane
wydarzenia oraz spot telewizyjnych zachęcający
do głosowania w majowych wyborach do PE.

Maraton rolkarski - Roller Cup

Swoją wiedzę na temat Parlamentu
Europejskiego, i tego, jak wpływa on na
życie wszystkich mieszkańców Unii, mogli
pogłębić uczestnicy 2. Warszawskiego
Maratonu Rolkarskiego – Roller Cup.

Ponad dwa tysiące osób odwiedziło stoisko
Biura Informacyjnego PE, na którym można
było znaleźć broszury o kompetencjach i
sposobie działania europarlamentu, ulotki o
wyborach i o prawach przyjętych przez
posłów do PE w mijającej kadencji. Goście
odwiedzający stoiska BIPE mogli się także sfotografować na tle sali obrad plenarnych PE.
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Seminarium europejskie – „Czy warto brać udział w wyborach do Parlamentu
Europejskiego?”

20 maja w Biurze Informacyjnym Parlamentu
Europejskiego w Polsce odbyło się seminarium
europejskie adresowane do studentów i
zorganizowane przez Polską Fundację im.
Roberta Schumana.

W czasie spotkania uczestnicy próbowali
odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto brać
udział w wyborach do PE?” W seminarium
udział wzięli: dyrektor BIPE – Jacek Safuta,
kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji
Społecznej Przedstawicielstwa Komisji

Europejskiej w Polsce – Rafał Rudnicki oraz prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
– Anna Radwan.

Na spotkaniu licznie zjawili się studenci, chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą działalności
Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu seminariów
europejskich organizowanych prze Fundację Schumana. Podczas seminarium zostały również
zaprezentowane spoty profrekwencyjne zachęcające do pójścia do urn wyborczych 25 maja.

Wizyta studyjna delegacji z Afryki

23 maja BIPE gościło delegację z Afryki, która
odwiedziła Polskę w celu obserwacji wyborów
europejskich. W skład delegacji wchodzili
przedstawiciele Komisji Wyborczej Zimbabwe,

Forum Komisji Wyborczych Wspólnoty Rozwoju
Afryki Południowej oraz Parlamentu
Panafrykańskiego. Gościom towarzyszył ekspert
warszawskiego Biura Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Podczas spotkania z dyrektorem BIPE Jackiem Safutą goście interesowali się procedurami
głosowania w Polsce i innych państwach członkowskich UE. Poznali także działania
podejmowane przez PE na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej.
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Wieczór wyborczy

W dniu wyborów europejskich 25 maja Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w
Polsce wraz z Fundacją Schumana zorganizowało europejski wieczór wyborczy.

W programie wydarzenia znalazły się:
oglądanie ogłoszenia pierwszych exit-
polls z Polski, a następnie transmisji
telewizyjnej z Brukseli, w tym
prezentacji pierwszych oszacowań
podziału mandatów między europejskie
partie polityczne. Goście mogli ponadto
uczestniczyć w rozmowach,
komentarzach, typowaniu frekwencji i
quizach.

Na noc wyborczą przybyło ok. 40
gości, wśród nich znaleźli się

przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Internetowa kampania informacyjna

W maju przeprowadzono dwie kampanie
informacyjne we współpracy z portalem
interia.pl. Tym razem na stronie głównej
serwisu umieszczono podwójny billboard z
odnośnikiem do artykułu sponsorowanego
na temat wyborów europejskich, a e-mail
podsumowujący dokonania Parlamentu
Europejskiego i zachęcający do głosowania
został wysłany do prawie trzech milionów
użytkowników portalu. Druga kampania
dotyczyła wydarzeń organizowanych przez
BIPE w ramach obchodów Dnia Europy.
Zaproszenie na nie zostało wysłane do
ponad dwustu tysięcy użytkowników
portalu.
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Czerwiec

Spotkanie ze zwycięzcami konkursu EUforia

16 czerwca siedzibę BIPE odwiedzili laureaci
konkursu EUforia. Był to konkurs dla młodzieży,
zorganizowany przez Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct w Szczecinie. Konkurs
rozgrywany był w czterech kategoriach i polegał
na stworzeniu spotu telewizyjnego lub radiowego,
plakatu, bądź nadruku na koszulkę. Celem
zgłoszonych prac było zachęcanie młodych ludzi
do udziału w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Z młodzieżą spotkali się dyrektor BIPE Jacek Safuta oraz dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec, którzy dyskutowali z młodymi gośćmi na temat
przyszłego kształtu Unii Europejskiej i jej stosunków ze światem zewnętrznym, m.in. o
negocjowanej w imieniu UE przez Komisję Europejską pod nadzorem Parlamentu
Europejskiego umowie między Unią a USA Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP). Na zakończenie spotkania gościom wręczono upominki, a następnie
młodzież wzięła udział w lekcji europejskiej przygotowanej przez Punkt Informacyjny UE.

Seminarium na temat przemytu i szarej strefy podatkowej

26 czerwca w siedzibie BIPE odbyło się
seminarium na temat szarej strefy i
przemytu, zorganizowane przez portal
EurActiv.pl we współpracy z BIPE i
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
w Polsce. Paneliści, wśród nich posłanka do
Parlamentu Europejskiego Ingeborg
GRAESSLE, skupili się na kwestii przemytu
produktów obłożonych akcyzą i strat
finansowych, jakie przynosi on Polsce i UE.
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, w
tym przedstawiciele firm produkujących
towary podlegające akcyzie, pracownicy
ambasad, administracji rządowej, izb celnych i handlowych oraz organizacji pozarządowych.

Internetowa kampania informacyjna

W czerwcu na stronie głównej portalu interia.pl umieszczono baner z odnośnikiem do strony
internetowej BIPE z informacją o przeprowadzonych wyborach.
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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 2014 roku BIPE udzieliło ponad 400 pisemnych i
ponad 700 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 2014 realizowano kilka przedsięwzięć dofinansowywanych przez DG COMM: „Debatę po
europejsku”, nadawaną w TVP, stronę internetową Mamprawowiedziec.pl Stowarzyszenia 61,
„Spotkania z Parlamentem Europejskim” prowadzone przez Fundację Schumana, cykl audycji
Polskiego Radia dla międzynarodowej sieci Euranet Plus oraz „Młodzieżowy Magazyn
Europarlamentu”, emitowany w Telewizji Elbląskiej.

„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/.

Strona mamprawowiedziec.pl, utworzona w ramach projektu „Parlament Europejski od strony
wyborów”, była częścią przedwyborczej akcji informacyjnej. Kandydaci na posłów do PE
zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, w którym przedstawili swoje poglądy i
obietnice wyborcze. Strona dawała wyborcom możliwość porównania swoich poglądów z
poglądami kandydatów, ułatwiając wybór najlepszego reprezentanta Polski w PE.
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Projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim”,
realizowany przez Fundację Schumana, polegał na
przeprowadzeniu symulacji wyborów do Parlamentu
Europejskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Poza tym, w ramach projektu realizowano happeningi
mające formę punktów informacyjnych o Parlamencie
Europejskim rozmieszczonych w popularnych miejscach
w różnych miejscowościach. Na zakończenie projektu w maju w Warszawie odbyła się finalna
symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego dla najaktywniejszych uczestników
projektu, a uczestnicy symulacji wzięli udział w Paradzie i Miasteczku Schumana.

Telewizja Elbląska w 2014 r. wyemitowała 14 programów z 26-odcinkowego cyklu
„Młodzieżowy Magazyn Europarlamentu”, informujących młodych ludzi o roli i
kompetencjach Parlamentu Europejskiego. W programie wystąpiło ponad 40 Posłów do
Parlamentu Europejskiego, z Polski i innych państw członkowskich UE. Archiwum
programów dostępne jest na stronie internetowej www.tv.elblag.pl/.

Audycje radiowe

16 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”. Do tej pory
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.

Akcja na portalu społecznościowym nk.pl

Na portalu społecznościowym nk.pl BIPE prowadziło akcję skierowaną do młodych ludzi, aby
uświadomić im, że nabywają prawo do udziału w wyborach europejskich. Użytkownikom
kończącym 18 lat wysyłano życzenia urodzinowe z informacją, że mogą brać udział w
wyborach europejskich 25 maja 2014 r.

Partnerstwo w zarządzaniu

W wyniku przetargu, przeprowadzonego wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce w ramach trójstronnego programu
„Partnerstwo w zarządzaniu”, od 1 lutego na antenie telewizji TVN24 rozpoczęła się emisja
cyklu programów „Tu Europa”. Każdy ponad 20-minutowy odcinek realizowany jest wokół
innego tematu i z innego miejsca w Europie. W pierwszym półroczu br. wyemitowano 20
odcinków. Można je obejrzeć na stronie internetowej http://www.tvn24.pl/tu-europa,94,m.
Było to ostatnie wspólne przedsięwzięcie BIPE, PKE i MSZ w ramach „Partnerstwa w
zarządzaniu”. Z chwilą zakończenia projektów finansowanych z budżetu unijnego z 2013 roku
wygaśnie ono we wszystkich państwach członkowskich wskutek oszczędności
zaproponowanych przez Komisję Europejską zgodnie z zaleceniem Rady UE.
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Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy!

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

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

e-mail: epwarszawa@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


