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MISJA BPE W POLSCE
W 2020 ROKU

Biuro Kontaktowe Parlamentu Europejskiego w Polsce,
zwane dalej Biurem PE (BPE), realizuje w Polsce strategię
komunikacyjną PE i plan działania Dyrekcji Generalnej
Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji (DG COMM). 

Zgodnie z decyzją Prezydium PE, „zasadniczą funkcją biur
jest informowanie i komunikowanie w imieniu Parlamentu,
tak aby obywatele mogli zrozumieć, jaki wpływ ta
instytucja wywiera na ich życie”. 

Służy temu budowanie trwałych relacji z: 
- obywatelami, a w szczególności: 
- interesariuszami, 
- młodzieżą, 
- oraz mediami. 

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

Działania BPE 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.
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WSTĘP

Gdy w styczniu 2020 biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie i we Wrocławiu
rozpoczynały kolejny rok swojej pracy, nikt nie podejrzewał, że zajmie on w historii
ludzkości miejsce wyjątkowe. 

2020 był rokiem próby dla całej społeczności międzynarodowej, dla Unii Europejskiej i dla
nas wszystkich w życiu prywatnym i zawodowym. Czas pandemii COVID-19 stał się
sprawdzianem realnej solidarności europejskiej. 

Dlatego w pierwszych, najtrudniejszych tygodniach po wybuchu epidemii, Biura w
Warszawie i we Wrocławiu, podobnie jak wszystkie pozostałe biura Parlamentu
Europejskiego w państwach członkowskich, zaangażowały całą swoją energię, aby ludzie w
całej Europie, pośród zmagań z wirusem, mogli się przekonać, jak wiele nas łączy mimo
chwilowo zamkniętych granic. 

Ukazywaliśmy w naszych mediach liczne przykłady wspólnych działań lekarzy, pielęgniarek,
wolontariuszy, naukowców, kierowców karetek, sprzedawców, dostawców żywności -
wszystkich skromnych bohaterów nowej codzienności. Podczas gdy pracownicy służby
zdrowia walczyli z koronawirusem, pracownicy służb informacyjnych Unii Europejskiej
ruszyli do walki z wirusem dezinformacji. 

Prostowaliśmy fałszywe doniesienia, które mogły potęgować niepokój związany z pandemią
i stawiały Unię Europejską w niekorzystnym świetle. Prowadząc intensywną, szeroko
zakrojoną kampanię komunikacji kryzysowej, wykorzystaliśmy z powodzeniem wszelkie
dostępne kanały przekazu. 

Jesteśmy przekonani, iż nasz wysiłek przyczynił się do tego, że - jak wykazują
jednoznacznie sondaże opinii - w tym trudnym czasie wzrosło zaufanie do Unii
Europejskiej. Panuje powszechne przekonanie, że tylko wspólnie możemy przeciwstawiać
się globalnym zagrożeniom.
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Musieliśmy nauczyć się nowego stylu pracy. Przede wszystkim zabrakło wydarzeń
gromadzących zwykle dziesiątki i setki sympatyków, a czasem również krytyków Parlamentu
Europejskiego. Jedynie na przełomie sierpnia i września krótkotrwałe złagodzenie obostrzeń
epidemicznych pozwoliło zorganizować we Wrocławiu seans kina letniego - retrospektywę
nagrody LUX, grę miejską pod hasłem wspolnie.eu oraz debatę z udziałem publiczności
poświęconą polityce zagranicznej Unii Europejskiej w kontekście corocznej debaty w
Parlamencie Europejskim o stanie Unii. Wszystkie pozostałe działania przeniosły się do sieci. 

Biuro w Warszawie zorganizowało cykl zdalnych debat i telekonferencji z udziałem posłów i
ekspertów. Spotkania poświęcone bieżącym pracom Parlamentu cieszyły się dużym
zainteresowaniem dziennikarzy i szerokiej publiczności. Spośród wielu inicjatyw można dla
przykładu wyróżnić konferencje prasowe i debaty z udziałem posłów, poświęcone burzliwym
pracom nad wieloletnim budżetem UE (WRF) i funduszem odbudowy. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się też Wirtualny Bieg dla Europy, w którym dzięki połączeniu
danych z trackerów sportowych konkurowali ze sobą indywidualni biegacze. 

Quizy, konkursy z nagrodami, akcje fotograficzne w mediach społecznościowych, a także
wykłady dla studentów, szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek budowanej
przez Parlament społeczności wspolnie.eu, podcasty i audycje radiowe pozwoliły Biurom
utrzymać stały kontakt z szeroką publicznością, również z młodzieżą, która w trakcie nauki
zdalnej chętnie uczestniczyła we wspomnianych inicjatywach. 

Dzięki możliwości uczestnictwa w wydarzeniach online, rekordową liczbę nauczycieli i uczniów
zgromadziło zakończenie kolejnego roku szkolnego programu Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego (ang. EPAS) oraz otwarcie nowego roku szkolnego z udziałem deputowanych z
różnych frakcji politycznych. 

Przedstawiciele Biur w Warszawie i we Wrocławiu udzielili wielu wywiadów radiowych i
telewizyjnych na bieżące tematy, opowiadając szerzej o działalności Parlamentu
Europejskiego.
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W 2020 roku biurom Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich przypadła w
udziale jeszcze jedna zaszczytna funkcja, gdy pojawiła się możliwość bezpośredniej transmisji
na żywo wystąpień poselskich z siedzib tych biur do Brukseli, gdzie odbywają się sesje
plenarne PE nazywane odtąd zdalnymi. Ten przywilej nie ominął również biur w Warszawie i
we Wrocławiu, które z biegłością techniczną transmitowały do Brukseli przemówienia
kilkunastu posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Zamknęliśmy rok pełen trosk i niepokojów, ale również nadziei wynikającej z odporności Unii i
jej instytucji na wstrząsy. W tak trudnym okresie, często pozbawieni dotychczasowych narzędzi,
potrafiliśmy odnaleźć skuteczne formy działania, wykazać ogrom dobrej woli i mobilizacji, by
dotrzeć z przekazem do ogromnej rzeszy odbiorców.



BPE WARSZAWA 
W LICZBACH

- zapewniło dystrybucję ponad 30 tys. ulotek, broszur
informacyjnych i materiałów promocyjnych o PE; 
- udzieliło kilkadziesiąt odpowiedzi na pytania
telefoniczne, listowne i emailowe; 
- zorganizowało lub współorganizowało 23
debaty/spotkania posłów do PE z interesariuszami i
mediami; 
- zorganizowało ponad 50 wywiadów z polskimi posłami
do PE; 
- wysłało ponad 500 komunikatów prasowych dla
dziennikarzy; 
- zorganizowało 33 wydarzenia dla polskich mediów w
których uczestniczyło łącznie ponad 100 dziennikarzy w
tym TVN24, Polsat, DGP, Wyborcza, TVP, TOK FM, Polskie
Radio, Radio Maryja, a w internecie obejrzało je ponad 52
000 osób; 
- współpracowało z Interia.pl tworząc raport specjalny o UE
w czasie pandemii; 
- współpracowało z Radiem ZET przy organizacji jednego z
największych biegów online w którym udział wzięło blisko
5000 osób z całej Polski; 
- współpracowało z Polską Press przybliżając prace
Parlamentu w ponad 32 dziennikach i serwisach
regionalnych na terenie całej Polski; 
- współpracowało z serwisem Onet.pl przy produkcji
podcastów z polskimi posłami;
- udzieliło 11 wywiadów i wypowiedzi dla ponad 12
mediów;
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W 2020 roku BPE w Warszawie:



- zaprosiło 11 dziennikarzy na sesje plenarne Parlamentu
w Strasburgu i Brukseli w styczniu i lutym;
- zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w 2020
roku odwiedziło 118 045 osób, profilem na portalu
Facebook, który „polubiło” do tej pory 24 433 osób, i
kontami na portalach Twitter (które aktualnie obserwuje
8842 osób) i Instagram (2170 obserwujących);
- w ramach programu Euroscola ułatwiło wyjazdy do
Strasburga aż 140 uczniom, w tym 20 uczniom z programu
Szkoła-Ambasador (EPAS), a także umożliwiło 240 uczniom
udział w sesjach online;
- realizowało program Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego (ang. EPAS) z 63 szkołami w roku szkolnym
2020/2021;
- zaopiniowało 15 wniosków o patronat Parlamentu
Europejskiego.
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- zapewniło dystrybucję ponad 3350 ulotek, broszur i
innych materiałów informacyjnych; 
- współpracowało z Polskim Radiem Wrocław, które w
ramach zamówionego przez Biuro programu radiowego
Europa.eu wyemitowało 35 autorskich audycji
relacjonujących działania Parlamentu Europejskiego oraz
175 spotów reklamowych; 
- współpracowało z 6 innymi rozgłośniami radiowymi, w
tym Radiem RAM i Akademickim Radiem Luz; 
- współpracowało z 6 kanałami telewizyjnymi, w tym
Telewizją Polsat i TVN24; 
- zarządzało profilami na portalach Facebook i Twitter,
które zyskały do tej pory ponad 13 200 polubień; 
- uzyskało ponad milion wyświetleń Tweetów; 
- współpracowało ze 130 wolontariuszami oraz
wolontariuszkami i 500 osobami wspierającymi inicjatywę
wspolnie.eu; 
- we współpracy z Regionalnym Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej zrealizowało klip z okazji 70 rocznicy
solidarności europejskiej, który wyemitowało 16
regionalnych stacji telewizyjnych oraz TVP (uzyskując 1
milion widzów), POLSAT (2 miliony widzów) i TVN24 (250
000 widzów);
- zorganizowało 4 debaty z cyklu „Z widokiem na Europę”
we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym
Komisji Europejskiej (debatę „Z widokiem na globalną rolę
Unii Europejskiej” śledziło na Facebooku 15 000 osób.
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W 2020 roku BPE we Wrocławiu:

BPE WROCŁAW 
W LICZBACH



Podejmowane działania skonstruowane są w taki sposób, aby możliwie najlepiej
docierać do wyznaczonych grup docelowych:

RODZAJE DZIAŁAŃ 
BPE W POLSCE
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działania mające na celu budowanie relacji z obywatelami

działania mające na celu budowanie relacji z interesariuszami

działania mające na celu budowanie relacji z młodzieżą

działania mające na celu budowanie relacji z mediami



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2020 ROKU
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Podczas wydarzenia odwiedzający stoisko BPE mogli
zapoznać się z ofertą skierowaną do szkół średnich, jak
również otrzymać informacje dotyczące staży i
wolontariatu w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele
BPE rozdawali również publikacje i broszury dotyczące
działalności PE, Biura PE oraz polskich posłów i posłanek
do PE.

8 stycznia, Warszawa – ogólnopolski dzień informacyjny Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji

Blisko 70 uczniów i uczennic ze szkół uczestniczących w
programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego
(EPAS) wzięło udział w warsztatach regionalnych
zorganizowanych przez BPE. Nasi trenerzy podpowiadali,
jak w kreatywny i ciekawy sposób realizować szkolne
wydarzenia poświęcone tematyce europejskiej oraz
informowali o projektach PE dla młodzieży. Młodsi
Ambasadorowie EPAS mieli ponadto okazję nawiązać
kontakty z rówieśnikami z innych szkół współpracujących
z BPE.

8, 9 i 10 stycznia, Sopot, Lublin, Wrocław – warsztaty dla Młodszych
Ambasadorów programu EPAS



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA

W 2020 ROKU
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W styczniu poseł do PE Bernard GUETTA (Renew Europe),
wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, członek
Komisji Spraw Zagranicznych i Delegacji do komisji
współpracy parlamentarnej UE-Rosja, były korespondent
francuskiego dziennika „Le Monde” w Polsce w okresie
Solidarności i stanu wojennego, odwiedził BPE w
Warszawie. Poseł GUETTA spotkał się z polskimi
dziennikarzami i ekspertami wokół tematu polityki
zagranicznej Unii Europejskiej. Udzielił również wywiadu
„Dziennikowi Gazecie Prawnej”.

24 stycznia, Warszawa – wizyta posła do PE Bernarda GUETTA i spotkania 
z dziennikarzami 

Wolontariusze i wolontariuszki ze społeczności
budowanej przez PE wokół platformy wspolnie.eu wzięli
udział w szkoleniu „Jak efektywnie działać w sieci?”,
którego celem było przedstawienie sposobów na
skuteczne komunikowanie się w mediach
społecznościowych. Uczestnicy poznawali między innymi
tajniki Facebooka, Twittera i Instagrama, dowiedzieli się
także, jak w pełni wykorzystywać możliwości social
mediów. W tym celu poznawali zasady tworzenia
atrakcyjnych postów, stosowania multimediów oraz
dopasowywania stylu komunikatów do różnych grup
odbiorców. Wolontariusze i wolontariuszki wspolnie.eu
dowiedzieli się też, w jaki sposób wykorzystywać media
społecznościowe do budowania w sieci swojej marki
osobistej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Biuro
Parlamentu Europejskiego i Słupski Instytut ds.
Młodzieży przy wsparciu Europe Direct Słupsk. Wzięło w
nim udział 25 osób.

29 stycznia, Słupsk – szkolenie „Jak efektywnie działać w sieci?”



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA

W 2020 ROKU
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W lutym odbyła się konferencja prasowa z
wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej PE –
Januszem LEWANDOWSKIM (EPL). Poseł odpowiedział
między innymi na pytania: Jak będzie wyglądał budżet
Unii Europejskiej po Brexicie? Gdzie państwa
członkowskie będą szukać oszczędności? Czy procedura
artykułu 7 będzie miała swój bezpośredni wpływ na
wysokość polskiej koperty polityki spójności oraz
wspólnej polityki rolnej? Dlaczego Parlament Europejski
chce zwiększenia unijnego budżetu powyżej poziomu
zaproponowanego przez Komisję Europejską? Jak Zielony
Ład wpłynie na kształt wieloletniego budżetu i wysokość
funduszy dla Polski?

7 lutego, Warszawa – konferencja prasowa z posłem do PE Januszem
LEWANDOWSKIM 

Seminarium rozpoczęto od prezentacji organizacji,
uprawnień i procedur Parlamentu Europejskiego oraz
przedstawiono uprawnienia i zakres prac komisji
parlamentarnych. Poruszono tematy wieloletnich ram
finansowych (WRF), rynku wewnętrznego, rejestru
służącego przejrzystości oraz unijnej polityki
zewnętrznej. Z dziennikarzami spotkali się europosłowie
Jan OLBRYCHT (EPL, współsprawozdawca w sprawie
wieloletniego budżetu UE), Włodzimierz CIMOSZEWICZ
(S&D), Róża THUN, Zdzisław KRASNODĘBSKI (EKR) oraz
pracownicy Parlamentu.

17 - 20 lutego, Bruksela – seminarium dla dziennikarzy regionalnych i online
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Wolontariusze i wolontariuszki wspolnie.eu uczestniczyli
w trzeciej odsłonie szkolenia „Jak efektywnie działać w
sieci?”, które odbyło się w BPE w Warszawie. Po
prezentacji przedstawicielki BPE nt. PE, BPE i wspolnie.eu
uczestnicy zgłębiali tajniki efektywnego wykorzystywania
mediów społecznościowych. Szkolenie zorganizowane
zostało przez BPE i Słupski Instytut ds. Młodzieży. W
warsztatach uczestniczyły 44 osoby: uczniowie, studenci,
osoby aktywne zawodowo, a także emeryci. Wszyscy
poznawali zasady tworzenia atrakcyjnych postów,
stosowania multimediów oraz dopasowywania stylu
komunikatu do różnych grup odbiorców.

24 lutego, Warszawa – szkolenie „Jak efektywnie działać w sieci?”

Konferencja prasowa (zorganizowana przed
ogłoszeniem lockdownu w Polsce) dotyczyła tematu
wieloletniego budżetu UE. Poseł Jan OLBRYCHT (EPL),
który jest współsprawozdawcą PE w tej sprawie,
tłumaczył dlaczego Parlament Europejski domaga się
większego budżetu i na co chce przeznaczyć dodatkowe
fundusze. Odpowiedział na pytania, czy przedłużające
się negocjacje mogą opóźnić przyjęcie wieloletniego
budżetu i jakie mogą być tego konsekwencje.

2 marca, Warszawa – konferencja prasowa nt. WRF z posłem do PE Janem
OLBRYCHTEM 
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Uczestnicy czwartego szkolenia z cyklu „Jak efektywnie
działać w sieci?” na KUL-u uczyli się skutecznego
wykorzystywania mediów społecznościowych.
Współorganizatorami wydarzenia był Instytut Nauk o
Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct - Lublin. Przedstawicielka BPE zapoznała 41
uczestników warsztatów z priorytetami PE, działaniami
Biura i wspolnie.eu. Na szkoleniu zostały przedstawione
metody skutecznej komunikacji z otoczeniem za
pośrednictwem mediów społecznościowych. Mobilny
Punkt Informacji Europejskiej zlokalizowany w
sąsiedztwie sprawił, że uczestnicy szkolenia mogli
zdobyć dodatkową wiedzę na temat UE.

4 marca, Lublin – szkolenie „Jak efektywnie działać w sieci?”
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W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, BPE w
Polsce zorganizowało pokaz filmu dokumentalnego RBG
poświęconego Ruth Ginsburg, sędzi Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych. Film poprzedziła dyskusja
„Kobiety w zawodach prawniczych. Szanse i wyzwania”.
Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła posłanka Elżbieta
ŁUKACIJEWSKA (EPL), członkini Komisji PE ds. Praw
Kobiet i Równouprawnienia. W dyskusji wzięły udział:
Joanna Parafianowicz, adwokatka, wydawczyni serwisu
Pokój Adwokacki; Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska,
adwokatka, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie; Joanna Subko, prawniczka, ekspertka prawa
migracyjnego i antydyskryminacyjnego. Uczestniczki
debaty rozmawiały m.in o sytuacji kobiet i możliwościach
rozwoju w zawodach prawniczych, o równych szansach i
stereotypach płci w karierze zawodowej. Po dyskusji
odbyła się projekcja filmu dokumentalnego RBG,
fascynującego portretem Ruth Bader Ginsburg, wybitnej
prawniczki i sędzi Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych, zaangażowanej w walkę o równe prawa
kobiet i mężczyzn.

6 marca, Kinoteka, Warszawa – dyskusja „Kobiety w zawodach
prawniczych. Szanse i wyzwania” i pokaz filmu RBG
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O najważniejszych wyzwaniach i szansach dla Europy i
Polski rozmawiali uczestnicy spotkania w Karpaczu
zorganizowanego przez Centrum Stosunków
Międzynarodowych i Biura Parlamentu Europejskiego w
Polsce w ramach cyklu debat w formule „okrągłego
stołu”. Do udziału w debatach zapraszani są
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i
przedstawiciele świata nauki. Mają one stanowić wkład
polskich interesariuszy w dyskusję o przyszłości Europy.
W dyskusji 10 marca wzięli udział przedstawiciele firm,
organizacji biznesowych i pozarządowych, eksperci i
liderzy opinii. Podkreślano konieczność wykorzystania
ogłoszonej przez instytucje unijne dwuletniej konferencji
o przyszłości UE do zmiany sposobu patrzenia na
reformy, których wymaga Unia. Zdaniem uczestników
debaty, Europa powinna postawić na innowacje i masowe
zastosowanie sztucznej inteligencji oraz jak najszybciej
przebudować sposoby funkcjonowania instytucji
publicznych i działania firm.

10 marca, Karpacz – debata „Europa i Świat w latach 2020-2030”

Grupie 30 studentów zaprezentowano informacje o
Parlamencie Europejskim, WRF i dezinformacji.
Uczestnicy spotkania byli aktywni i zadali wiele pytań.
Szczególne zainteresowanie wzbudził temat
dezinformacji.

18 marca, Starachowice – prezentacja dla studentów
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Ogłoszone zostały wyniki kolejnej polskiej edycji
konkursu dla młodzieży szkół średnich - Euroscola. Do
pierwszego etapu, mającego formę quizu internetowego i
składającego się z 30 pytań nt. UE, zgłosiło się ponad
200 klas ze szkół z całej Polski. Do drugiego etapu
przeszły grupy, które uzyskały min. 30 punktów. Etap
miał charakter kreatywny: uczniowie mieli przygotować
prace w formie filmiku, fotoreportażu, eseju lub mema.
Nagrodą w konkursie była szansa udziału w
młodzieżowej sesji PE w Strasburgu. Ponieważ tuż po
ogłoszeniu wyników wyjazdy w ramach Euroscoli
zawieszono w związku z obostrzeniami epidemicznymi,
laureatów zaproszono do udziału w spotkaniach online.

23 marca, online – rozstrzygnięcie konkursu Euroscola

Attaché prasowi BPE i ekspertka PE przedstawili 10
inicjatyw UE, których celem jest przeciwdziałanie
pandemii COVID-19. Opowiedzieli też o źródłach
informacji, dokumentów i przemówień oraz pozyskiwania
zdjęć, infografik, plików audio i praw autorskich. Była
również mowa o streamingu internetowym, materiałach
wideo i mediach społecznościowych. W spotkaniu
uczestniczyło 20 osób. Częścią wydarzenia były ćwiczenia
i sesja Q&A.

24 marca – webinarium o dezinformacji dla studentów dziennikarstwa
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W 2020 r. BPE przygotowało ulotkę poświęconą
Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej oraz roli, jaką w
tym zakresie odgrywa PE. Zaktualizowaliśmy również
publikację Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego IX
kadencji 2019-2024, tak aby uwzględnić zmiany w
składzie PE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Pod
koniec roku wydaliśmy także nową wersję broszury
Komisje w Parlamencie Europejskim, która opisuje zasady
działania wszystkich komisji parlamentarnych, przybliża
podstawowe pojęcia związane z ich pracą oraz
przedstawia przynależność polskich posłów do
poszczególnych komisji.

Marzec - grudzień – przygotowanie nowych oraz aktualizacja istniejących
publikacji BPE

W ramach kampanii pod hasłem
„#EuropejczycyPrzeciwCOVID19”, promującej przykłady
europejskiej solidarności w czasie pandemii
koronawirusa, w mediach społecznościowych BPE,
przedstawiliśmy sylwetki osób z całej Europy, które
włączyły się w walkę pandemią i jej skutkami. Ich historie
zostały opublikowane we wszystkich językach
urzędowych UE na specjalnie przygotowanej stronie
internetowej. Pod hashtagiem
#EuropejczycyPrzeciwCOVID19 w mediach
społecznościowych BPE ukazywały się również informacje
o działaniach podejmowanych przez UE w walce z
koronawirusem. Na specjalnej stronie „Oś czasu działań
UE” prezentowane są przykłady działań w zakresie opieki
zdrowotnej, badań, gospodarki, miejsc pracy,
społeczeństwa, podróży, transportu oraz wsparcia krajów
partnerskich.

Marzec - czerwiec, online – kampania #EuropejczycyPrzeciwCOVID19
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Decyzją jury składającego się z 4 osób: posłów do PE
Tomasza FRANKOWSKIEGO (EPL), Łukasza KOHUTA
(S&D) i Kosmy ZŁOTOWSKIEGO (EKR) oraz
przedstawiciela Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowych Tomasza Opara zwyciężył projekt
Participation Of First-Time Voters During European
Parliament Elections zgłoszony przez Bartosza
Brzyskiego. Celem inicjatywy było zwiększenie
frekwencji wyborczej wśród młodych osób, a w
szczególności zmobilizowanie do głosowania tych,
którzy w 2019 r. po raz pierwszy mogli wybierać skład
PE. W projekt zaangażowani byli także studenci z innych
państw członkowskich UE. Europejska Nagroda dla
Młodzieży im. Karola Wielkiego jest adresowana do
osób w wieku od 16 do 30 lat, które realizują projekty
ułatwiające porozumienie i współpracę między
obywatelami krajów europejskich oraz budujące
poczucie europejskiej tożsamości. W konkursie biorą
udział osoby lub grupy realizujące programy wymiany
młodzieży, projekty internetowe w skali europejskiej,
czy organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży.

3 kwietnia – rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola Wielkiego
dla Młodzieży
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Z dziennikarzami specjalizującymi się w sprawach
europejskich spotkała się posłanka do PE, prof. Danuta
HÜBNER (EPL). Tematem konferencji była „Unia
Europejska w obliczu pandemii: stan na dziś, wyzwania
na jutro, co zmieni się w instytucjach". Była to
pierwsza zdalna konferencja prasowa naszego Biura i
Parlamentu Europejskiego jako całości. Dotyczyła
zagrożeń i wyzwań dla Unii Europejskiej, zmian
instytucjonalnych i budżetowych spowodowanych
epidemią oraz walki informacyjnej wokół niej.
Spotkanie trwało 90 minut, obecni na nim byli
dziennikarze z „Polski The Times", „Dziennika Gazety
Prawnej", „Pulsu Biznesu", TOK FM, Radia Zet, PAP,
Polskiego Radia, Euractiv.pl.

6 kwietnia, online – briefing prasowy z posłanką do PE Danutą HÜBNER o
pandemii, dezinformacji i przyszłości Europy

W opublikowanej tego dnia na pierwszej stronie
dziennika Rzeczpospolita rozmowie z szefem Dyrekcji
Generalnej PE ds. Komunikacji poruszono tematy walki
z dezinformacją, odpowiedzi Parlamentu Europejskiego
na pandemię i oczekiwań wobec UE. Wywiad
przeprowadziła redaktor Anna Słojewska.

8 kwietnia – wywiad z Jaume Duchem, rzecznikiem PE
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W czasie szkolenia przedstawiliśmy uczestnikom m.in.
działania Parlamentu Europejskiego w związku z
pandemią COVID-19, pokazaliśmy źródła zdjęć,
materiałów audio i wideo dotyczących Parlamentu
Europejskiego oraz to, jak korzystać z zasobów
archiwalnych serwisu prasowego PE, jak prowadzić
transmisje na żywo z wydarzeń w PE, na jakich
zasadach korzystać ze studiów radiowych i
telewizyjnych dostępnych dla mediów.

22 kwietnia, online – webinarium dla dziennikarzy, blogerów i influencerów
o odpowiedzi UE na pandemię COVID-19

W kwietniu odbyło się webinarium z serią
interaktywnych ćwiczeń o dezinformacji dla studentów
dziennikarstwa i członków Axel Springer Digital Media
Campus. Jednym z prelegentów był członek grupy
wolontariuszy Wojownicy Klawiatury, zwalczającej fake
newsy o UE. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są
najczęstsze nieprawdy publikowane w mediach, jakie
jest ich źródło, dlaczego powstają i jak je weryfikować.
Poznali też krótką historię euromitów.

29 kwietnia, online – seminarium dla studentów dziennikarstwa
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Prezentację pt. „Co UE robi w walce z COVID-19 - jak i
gdzie sprawdzić informacje?” skierowano do
regionalnych dziennikarzy Krakowa i okolic. W
webinarium wzięli udział dziennikarze z krakowskich
redakcji „Faktu", Onet.pl, TOK FM i Radia Eska. W
pierwszej części przedstawiliśmy działania Unii w
walce z COVID-19 oraz narzędzia, które zostały
stworzone, żeby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się
fałszywych informacji. Sprawdziliśmy także, gdzie
znaleźć informacje i jak je zweryfikować.

30 kwietnia, online – webinarium dla dziennikarzy z Krakowa o działaniach
UE przeciw dezinformacji

Choć nie mogliśmy świętować Dnia Europy w sposób
tradycyjny, biorąc udział w corocznym miasteczku
Schumana w Warszawie, wolontariusze i
wolontariuszki wspolnie.eu i grupy Europokolenie
postarali się, by ich udział w obchodach był widoczny.
Efektem ich współpracy był kolaż upamiętniający
Dzień Europy. BPE wsparło akcję, m.in. wykorzystując
materiał na stronach internetowych do pokazania
europejskiej solidarności w obliczu pandemii COVID-
19.

8 maj, online – społeczność wspolnie.eu świętuje Dzień Europy
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Spotkanie z posłem Januszem LEWANDOWSKIM (EPL)
dotyczyło wieloletniego budżetu UE (WRF): Co się
znajdzie w planie naprawy gospodarczej po pandemii
koronawirusa? Jaka jest propozycja Parlamentu
Europejskiego? Jaka część środków unijnego budżetu ma
być przeznaczona na ten cel? Była to zapowiedź przyjęcia
przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie planu
naprawy gospodarczej, którego trzonem są wieloletnie
ramy finansowe na lata 2021-2027. Plan pozwoli
państwom członkowskim poradzić sobie z negatywnymi
skutkami gospodarczymi i społecznymi pandemii.

12 maja, online – briefing prasowy z posłem do PE Januszem
LEWANDOWSKIM o budżecie EU i planie odbudowy

9 maja 2020 roku obchodziliśmy Dzień Europy i 70.
rocznicę deklaracji Schumana. Ze względu na pandemię
koronawirusa uroczystości odbyły się online. W mediach
społecznościowych BPE transmitowaliśmy na żywo relację
z obchodów Dnia Europy w Parlamencie Europejskim w
Brukseli pod hasłem „70 lat solidarności” oraz
zachęcaliśmy do wspólnego świętowania poprzez
wywieszenie flagi UE. Z tej okazji przygotowaliśmy
również cykl infografik przybliżających idee deklaracji
Schumana oraz okolicznościową nakładkę na zdjęcie
profilowe na Facebooku. Internauci mogli także obejrzeć
wirtualną wystawę poświęconą 70. rocznicy deklaracji
Schumana oraz wysłuchać specjalnej playlisty na
ogólnoeuropejskim profilu na platformie Spotify.
Internauci mogli również wziąć udział w wirtualnym
koncercie „Music Europe Day”, w którym wystąpiło 30
artystów z 30 krajów Europy.

9 maja, online – Dzień Europy
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Siedmioro dziennikarzy z Polski uczestniczyło w webinarium zorganizowanym przez
Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji. Spotkanie rozpoczęło się uwagami wstępnymi posła
Johana VAN OVERTVELDTA (EKR, Belgia), przewodniczącego Komisji Budżetowej PE, oraz
Jaumego Ducha, rzecznika PE. Propozycje planu odbudowy zostały następnie
przedstawione przez posłów z różnych grup politycznych. Komentarz do kwestii
poruszonych przez posłów przedstawił Martin Sandbu z „Financial Times”.

19 maja, online – webinarium dla dziennikarzy „The EU long term budget
2021-2027 and the recovery plan”

Podczas spotkania poseł Kosma ZŁOTOWSKI (EKR),
kontr-sprawozdawca i członek Komisji Transportu i
Turystyki, omówił poprawki do Pakietu Mobilności, w
tym między innymi: ograniczone możliwości kabotażu,
obowiązkowe odpoczynki poza ciężarówką,
konieczność powrotu pojazdu do kraju pochodzenia co
osiem tygodni. Ocenił także, jakie są szanse na zmianę
tych zapisów w projekcie tzw. Pakietu Mobilności.

18 maja, online – briefing prasowy poświęcony Pakietowi Mobilności
z posłem do PE Kosmą ZŁOTOWSKIM 
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Pierwsze spotkanie w ramach cyklu debat w formule
„okrągłego stołu” online odbyło się 19 maja.
Zorganizowana przez BPE we współpracy z Centrum
Stosunków Międzynarodowych dyskusja dotyczyła
możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi
cyfrowych do przyspieszenia rozwoju gospodarczego
państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Uczestnicy
rozmawiali o wysiłkach europejskich w zakresie
uregulowania sztucznej inteligencji oraz o sytuacji w
Polsce.

19 maja, online – debata „Cyfryzacja gospodarki po pandemii - główne
wyzwania dla Polski i UE”

W debacie w formule „okrągłego stołu”,
zorganizowanej online 2 czerwca przez BPE we
współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych
wzięli udział przedsiębiorcy i reprezentanci
największych organizacji biznesowych, a także
eksperci i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.
Dyskusja dotyczyła warunków umożliwiających powrót
gospodarki UE, w tym polskiej, na ścieżkę rozwoju.

2 czerwca, online – debata „Gospodarka po pandemii”
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Niemal 90 Starszych i Młodszych Ambasadorów, czyli
nauczycieli i uczniów realizujących program Szkoła-
Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS), wzięło
udział w spotkaniu podsumowującym piątą edycję tego
projektu w Polsce. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli
posłowie do Parlamentu Europejskiego, Anna ZALEWSKA
(EKR) i Tomasz FRANKOWSKI (EPL), którzy opowiedzieli o
swojej pracy w PE oraz odpowiedzieli na pytania
uczestników.

4 czerwca, online – spotkanie certyfikacyjne EPAS

Pięciu popularnych twórców internetowych z Polski
wzięło udział w webinarium dla influencerów z całej
Europy. Dowiedzieli się oni, gdzie szukać sprawdzonych
informacji na temat pandemii oraz Parlamentu
Europejskiego, jak korzystać z biblioteki mediów PE oraz
w jaki sposób korzystać z pomocy biur PE przy realizacji
materiałów.

11 czerwca, online – webinarium o dezinformacji 
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Cykl, na który złożyły się m.in. artykuły, materiały wideo i
infografiki, przedstawiał działania podejmowane przez
Parlament Europejski w odpowiedzi na pandemię COVID-
19 oraz bieżące prace PE, dotyczące między innymi
wieloletnich ram finansowych (WRF) czy europejskiego
planu odbudowy. W ramach współpracy z portalem
ukazało się 15 publikacji w tym sześć wywiadów z
polskimi eurodeputowanymi: Bartoszem ARŁUKOWICZEM
(EPL), Januszem LEWANDOWSKIM (EPL), Leszkiem
MILLEREM (S&D), Elżbietą RAFALSKĄ (EKR), Radosławem
SIKORSKIM (EPL) i Witoldem WASZCZYKOWSKIM (EKR).

15 czerwca - 5 lipca – kampania informacyjna na portalu Interia.pl     

W debacie w formule „okrągłego stołu", zorganizowanej
16 czerwca 2020 r. przez BPE we współpracy z Centrum
Stosunków Międzynarodowych wzięli udział eksperci,
liderzy opinii, przedstawiciele instytucji otoczenia
biznesu i przedsiębiorcy. Dyskusja dotyczyła sytuacji, w
której znajduje się gospodarka UE w czasie i po
pandemii w kontekście zmian klimatu. Choć wiadomo,
że gospodarki europejskie dotknie recesja, UE nie
zamierza rezygnować z europejskiego „zielonego ładu”,
swojego przewodniego projektu. Wręcz przeciwnie,
chce go wykorzystać do odbudowania siły gospodarczej
i walki ze skutkami pandemii.

16 czerwca, online – debata „Europa po pandemii. Jak pogodzić
wychodzenie z kryzysu z wprowadzaniem Zielonego Ładu?”



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA

W 2020 ROKU

RAPORT ROCZNY 2020

Czterdziestu studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wzięło udział w
webinarium. Uczestnicy dowiedzieli się, skąd pochodzą fałszywe informacje o Unii
Europejskiej, kto i dlaczego je tworzy i dlaczego walka z nimi jest tak trudna.

22 czerwca, online – webinarium dla studentów dziennikarstwa o dezinformacji
w dobie pandemii COVID-19

W ciągu miesiąca na łamach 17 regionalnych dzienników
oraz 23 lokalnych portali informacyjnych ukazało się
kilkadziesiąt artykułów o działaniach PE w odpowiedzi na
pandemię koronawirusa. Pierwsze publikacje dotyczyły
działań, jakie podejmują Unia i Parlament Europejski w
zwalczaniu pandemii i zawierały wypowiedzi polskich
posłów do PE Andrzeja HALICKIEGO (EPL) i Zbigniewa
KUŹMIUKA (EKR). Kolejny cykl publikacji dotyczył Funduszu
Odbudowy oraz wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata
2021-2027 - na te tematy wypowiedzieli się Jan OLBRYCHT
(EPL) i Bogdan RZOŃCA (EKR). Ostatnie z cyklu publikacji
dotyczyły natomiast tematyki regionalnej i pomocy Unii
Europejskiej w walce ze skutkami pandemii. W dwunastu
opublikowanych artykułach zacytowano wypowiedzi 19
polskich posłów do PE z okręgów wyborczych, w których
ukazują się dzienniki. Częścią projektu był również
internetowy quiz z nagrodami, który sprawdzał wiedzę z
zakresu działań UE w zakresie ochrony zdrowia, ekonomii i
ochrony miejsc pracy, walki z dezinformacją, bezpieczeństwa
podróżowania w czasie wakacji. W quizie wzięło udział 6643
czytelników czterech portali, na których został
opublikowany, a poprawnych odpowiedzi udzieliło 38% z
nich.

26 czerwca - 27 lipca – kampania informacyjna w dziennikach grupy
Polska Press
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W związku z publikacją badania dotyczącego odpowiedzi UE na pandemię COVID-19 i
planu odbudowy Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji zorganizowała webinarium, podczas
którego zostały przedstawione jego wyniki. W spotkaniu z posłami do PE i negocjatorami
Pakietu naprawczego dla UE wzięło udział czworo dziennikarzy z Polski.

14 lipca, online – webinarium „What is at stake for the EU recovery and beyond
- Trends and Expectations”

17 krajów w trzy dni – to najlepszy wynik, który  
 nagrodziliśmy pierwszą nagrodą w konkursie „Dookoła
Europy”. Zabawa trwała od 20 lipca do 30 sierpnia i była
skierowana do uczniów szkół średnich. Zadanie
konkursowe polegało na ułożeniu trasy kolejowej
obejmującej jak najwięcej krajów Unii Europejskiej w
ciągu trzech dni podróży.

20 lipca - 30 sierpnia – wakacyjny konkurs „Dookoła Europy”

W ramach 14. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało
bezpłatne pokazy online filmów: Bóg istnieje, a jej imię to
Petrunia, laureata Nagrody Filmowej Parlamentu
Europejskiego LUX 2019, i Królestwo, finalisty tejże
Nagrody. Kinomani mogli uzyskać dostęp do pokazu za
pomocą kodu umieszczonego na bilecie, który dostawali
po rejestracji na stronie Festiwalu. Pokazy obu filmów
poprzedziły transmitowane w mediach festiwalowych
rozmowy dyrektorki artystycznej Festiwalu Filmu i Sztuki
Dwa Brzegi Grażyny Torbickiej z Jackiem Safutą,
dyrektorem Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Oba filmy obejrzało około 400 osób.

3,7 sierpnia, online – bezpłatne pokazy filmów podczas Festiwalu Filmu i
Sztuki Dwa Brzegi
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Wyzwanie, w którym udział wzięło ponad 4500 osób, we
wszystkich grupach wiekowych, oraz kilka szkół, miało na
celu promocję wartości europejskich, UE i PE. Uczestnicy
musieli przebiec, przejść lub przejechać na wózku
inwalidzkim 70 km w 27 dni (liczby te nawiązują do 70-
lecia deklaracji Schumana oraz liczby państw
członkowskich UE). Do śledzenia dystansu i zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom, a także umożliwienia
udziału w akcji mieszkańcom najdalszych zakątków
świata, została wykorzystana aplikacja mobilna.
Wydarzenie relacjonowało Radio Zet w programie
„Europejskie wyzwania”, podczas którego posłowie do PE
wypowiadali się na najważniejsze tematy związane z
Parlamentem Europejskim. Byli to m.in. Jan OLBRYCHT
(EPL), Bogdan RZOŃCA (EKR), Robert BIEDROŃ (S&D)
oraz biorący udział w wyzwaniu Łukasz KOHUT (S&D).
Bieg dla Europy 2020 miał zwrócić uwagę na bieżące
wyzwania stojące przed UE. Celem wydarzenia było
informowanie o działaniach podjętych przez UE w ramach
walki z pandemią COVID-19, o debacie o stanie i
przyszłości Unii oraz WRF.

31 sierpnia - 27 września – Bieg dla Europy 
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Spotkanie poświęcone było negocjacjom w sprawie
wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata
2021-2027, Funduszowi Odbudowy UE oraz nowym
środkom własnym UE. Poseł OLBRYCHT (EPL)
zapowiedział również debatę o stanie Unii Europejskiej
(SOTEU), która odbyła się w Parlamencie Europejskim 16
września. Po briefingu prasowym odbyła się sesja Q&A z
internautami za pośrednictwem mediów
społecznościowych naszego Biura.

10 września, online – briefing prasowy i sesja Q&A ze sprawozdawcą WRF,
posłem do PE Janem OLBRYCHTEM 

BPE w Polsce wraz z ośrodkiem ThinkTank zorganizowało
transmitowaną na żywo rozmowę z wiceprzewodniczącą
Parlamentu Europejskiego Ewą KOPACZ (EPL) o sytuacji w
UE w trakcie i po pandemii, skali wyzwań dla systemów
ochrony zdrowia w poszczególnych państwach
członkowskich oraz najważniejszych inicjatywach
podejmowanych przez europosłów w obszarze zdrowia.
Podczas spotkania, wiceprzewodnicząca Kopacz
podkreśliła, że Unia może koordynować nie tylko
działania wokół szczepionki, ale także w innych obszarach
zdrowia. Jednym z ważnych wątków są leki i sprzęt
medyczny, ponieważ obecnie jesteśmy uzależnieni od
zewnętrznych dostawców, przede wszystkim z Indii i Chin,
skąd importujemy m.in. substancje czynne do produkcji
farmaceutyków. Zdaniem wiceprzewodniczącej Kopacz,
Europa powinna być w tym zakresie samowystarczalna i
mieć odpowiednie zasoby leków i sprzętu na wypadek
pandemii podobnych do tej, z którą się zmagamy.

10 września, online – rozmowa z wiceprzewodniczącą PE Ewą KOPACZ
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Artykuł poświęcony Orędziu o Stanie Unii Europejskiej
(SOTEU) został opublikowany w 19 lokalnych
dziennikach i 23 regionalnych serwisach
internetowych należących do Polska Press. O swoich
oczekiwaniach względem przemówienia Ursuli Von der
Leyen wypowiedzieli się polscy posłowie: Marek
BELKA (S&D), Danuta HÜBNER (EPL), Zdzisław
KRASNODĘBSKI (EKR).

16 września – publikacja artykułu o SOTEU w mediach grupy Polska
Press

Briefing prasowy i następnie sesja pytań i odpowiedzi
odbyły się bezpośrednio po debacie o stanie UE (SOTEU)
z Przewodniczącą Komisji Europejskiej oraz w dniu
głosowania przez PE uchwały w sprawie poważnego
naruszenia praworządności przez Polskę. Poseł RZOŃCA
(EKR) odniósł się do głównych punktów pierwszego
wystąpienia Ursuli von der Leyen, przedstawił swoją
opinię na temat priorytetów Komisji Europejskiej na
2021 rok oraz przywołał najważniejsze tematy
wrześniowej sesji.

17 września, online – briefing prasowy i sesja Q&A z posłem do PE
Bogdanem RZOŃCĄ, członkiem Komisji Budżetowej
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Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy
BUZEK (EPL) udzielił w siedzibie BPE wywiadu na temat
priorytetów PE. Mówił m.in. o tym, jak Europa może
zrealizować swoje ambitne cele klimatyczne i stać się
liderem w walce z globalnym ociepleniem. Na sam koniec
odbyła się krótka sesja Q&A, podczas której internauci
mogli zadawać pytania. Wywiad był transmitowany na
żywo przez profil BPE na Facebooku.

17 września, Warszawa – wywiad z posłem do PE Jerzym BUZKIEM
dla portalu Euractiv.pl 
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Pandemia koronawirusa stała się wyzwaniem nie tylko
dla systemów zdrowia publicznego, ale także dla
praworządności, wolności gospodarczej, swobody
podróżowania i ochrony prywatności – wartości
podstawowych dla obywateli Unii Europejskiej. 25
września BPE zorganizowało we współpracy z Instytutem
Spraw Publicznych debatę online, podczas której
staraliśmy się zbadać m.in. następujące kwestie: Jak
pandemia wpłynęła na stan demokracji i praw
obywatelskich w państwach członkowskich UE? Czy
walka z wirusem musi pociągać za sobą wybór między
bezpieczeństwem a respektowaniem swobód? W jakim
stopniu działania instytucji UE podjęte w odpowiedzi na
kryzys będą skuteczne? Wprowadzenie do debaty
wygłosił poseł Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR,
przewodniczący Komisji PE ds. Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). W
dyskusji wzięli udział m.in. poseł Andrzej HALICKI (EPL),
członek Komisji LIBE, dr hab. Renata Mieńkowska-
Norkiene, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego,
Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego i
Katarzyna Batko-Tołuć, członkini zarządu Sieci
Obywatelskiej Watchdog Polska. Debata była
transmitowana na żywo na naszych kanałach na
Facebooku i YouTube.

25 września, online – debata „Demokracja i prawa obywatelskie w pandemii" 
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W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia
Języków BPE wraz z Fundacją Polskie Forum
Migracyjne zorganizowało dwa webinaria dla
nauczycieli i serię językowych gier interaktywnych dla
uczniów. Szkolenie „TIKi i triki w warsztacie
językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków
obcych” było okazją do udoskonalenia warsztatu
nauczycieli-językowców oraz poznania nowych
narzędzi wspierających nauczanie języków obcych. W
szkoleniu wzięło udział 130 nauczycieli. Podczas
drugiego webinarium pt. „Wielojęzyczna klasa: szansa i
wyzwanie”, w którym uczestniczyło 44 nauczycieli,
omówiono metody pracy (także zdalnej) z grupą
zróżnicowaną językowo i kulturowo, kładąc nacisk na
praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza
różnorodność językowa w szkole. Osiem 7- osobowych
grup uczniów biorących udział w programie EPAS
miało okazję rywalizować w językowych grach
interaktywnych.

Wrzesień, październik, online – Europejski Dzień Języków 2020
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2 i 3 października BPE zorganizowało seminarium
inaugurujące szóstą edycję programu Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego (EPAS) w Polsce. Ze względu
na pandemię wydarzenie odbyło się w przestrzeni
wirtualnej. Uczestnicy – około 80 nauczycielek i
nauczycieli – mieli szansę zapoznać się z zasadami
funkcjonowania projektu, skorzystać z warsztatów
metodologicznych, a także zadać pytanie specjalnemu
gościowi seminarium, którym był poseł do PE
Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D).

2 i 3 października, online – inauguracja 6. edycji programu EPAS

Polscy dziennikarze zostali zaproszeni do udziału w seminarium o prawie klimatycznym i
zielonym ładzie. Na pytanie o stanowisko Parlamentu Europejskiego odpowiedział panel
złożony z posłów do PE, w tym sprawozdawczyni prawa klimatycznego Jytte GUTELAND
(S&D, Szwecja); kontrsprawozdawcy prawa klimatycznego Peter’a LIESE (EPL, Niemcy) i
przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Pascal’a CANFIN (Renew, Francja).

5 października, online – seminarium o prawie klimatycznym i zielonym ładzie



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA

W 2020 ROKU

RAPORT ROCZNY 2020

Briefing prasowy posła Jarosława DUDY (EPL), członka
Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Komisji
Petycji a także współprzewodniczącego Zespołu ds.
Zmian Demograficznych i Solidarności między
Pokoleniami w Parlamencie Europejskim, dotyczył m.in.
solidarności międzypokoleniowej, skutków
ekonomicznych pandemii (szczególnie dla osób starszych
i chorych) oraz działań UE w zakresie włączania
wszystkich grup społecznych i wiekowych w
transformację cyfrową oraz zieloną.

12 października, online – briefing prasowy z posłem do PE Jarosławem DUDĄ
o znaczeniu współpracy międzypokoleniowej w zwalczaniu skutków pandemii

Nowo powstała Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji
we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii
Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE) została
upoważniona między innymi do zbadania, w jaki sposób
zewnętrzne manipulacje i finansowanie kampanii
wpłynęły na wybory w UE i co UE mogłaby zrobić, aby
przeciwdziałać dezinformacji. Spotkanie z posłem
Włodzimierzem CIMOSZEWICZEM (S&D) skupiło się na
roli, pracy, celach i narzędziach nowej komisji specjalnej
INGE oraz na obecnej sytuacji ingerencji w wewnętrzne
sprawy Unii. Obecni dziennikarze zadawali pytania
wspólnie z użytkownikami oglądającymi transmisję na
stronie BPE na Facebooku.

12 października, online – briefing prasowy z posłem do PE Włodzimierzem
CIMOSZEWICZEM, wiceprzewodniczącym Komisji INGE
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Dziewięcioro dziennikarzy z redakcji „Dziennika Gazety Prawnej", „Wszystkiego Co
Najważniejsze", TOK FM, Polskiego Radia 24, Radia Lublin, Polskiej Agencji Prasowej oraz
portali OKO Press, Polonia Bona i Gazeta.pl. wzięło udział w seminarium o praworządności
i WRF.

28 października – webinarium dla dziennikarzy nt. praworządności i WRF

Na czym polega podobieństwo między młotkiem a
Parlamentem Europejskim i co mają wspólnego wędzonki
z legislacją unijną? Między innymi dzięki takim
porównaniom i przykładom uczniowie ze szkół EPAS
dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje europejskie
prawo, jak wpływa ono na nasze życie i jak każdy
obywatel może na nie wpływać. Projekt objął 15 spotkań
online, w których wzięło udział ponad 360 uczniów z
całej Polski. Gospodarzem webinariów był Piotr Wolski z
Działu Wizyt i Seminariów PE w Brukseli.

4 listopada - 11 grudnia, online – webinaria dla młodzieży „Jak działa
Parlament Europejski i co my z tego mamy?”

Mimo pandemii Parlament kontynuował wykonywanie
swoich głównych zadań: uchwalał prawo, zatwierdzał
budżet UE, nadzorował Komisję Europejską. Dzięki
dostosowaniu naszego biura do obecnej sytuacji i
zainstalowaniu sprzętu do transmisji wideo, posłowie i
posłanki mogli bez zakłóceń pracować w komisjach i
być obecni na sesjach plenarnych. W odpowiedzi na
pandemię i zamknięte granice pracownicy Biura
koordynowali zdalne uczestnictwo posłów w zdalnych
sesjach plenarnych PE.

Październik - grudzień – wsparcie organizacji sesji plenarnych
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Zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego
konferencja prasowa posła Jana OLBRYCHTA (EPL),
współsprawozdawcy w sprawie budżetu UE na lata 2021-
2027, odbyła się kilka dni po osiągnięciu kompromisu
między instytucjami UE w sprawie przyszłego
finansowania Unii. Konferencja poświęcona była
porozumieniu w sprawie WRF, planowi odbudowy po
pandemii oraz nowym zasobom własnym UE. Konferencja
transmitowana była na stronie BPE na Facebooku.

13 listopada, online – konferencja prasowa posła do PE Jana OLBRYCHTA

Z inicjatywy wolontariuszki wspolnie.eu i ekspertki Team
Europe odbyła się debata online zorganizowana przez
Fundację Global.Lab oraz Fundację im. Friedricha Eberta
pt. „Europejska strategia na rzecz równouprawnienia –
między deklaracjami a (pandemiczną) rzeczywistością”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a
instytucją wspierającą było BPE. Punktem wyjścia do
dyskusji było ogłoszenie strategii na rzecz
równouprawnienia płci na lata 2020-2025. W debacie
wzięli udział poseł do PE Robert BIEDROŃ (S&D), Barbara
Limanowska z Europejskiego Instytutu ds. Równości
Mężczyzn i Kobiet, prof. Renata Mieńskowska-Norkiene
oraz posłanka do PE Maria NOICHL (S&D, Niemcy).
Spotkanie moderowała wolontariuszka wspolnie.eu
Aleksandra Polak. W debacie udział wzięło 161 osób.

17 listopada, online – debata „Europejska strategia na rzecz
równouprawnienia – między deklaracjami a (pandemiczną)
rzeczywistością”
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Posłanka Sylwia SPUREK (Zieloni), wiceprzewodnicząca
Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia,
przedstawiła dziennikarzom problematykę nadchodzącej
sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Posłanka
omówiła kwestie prawa aborcyjnego w Polsce,
europejskiej strategii na rzecz osób LGBTIQ oraz
konwencji stambulskiej i problemu przemocy wobec
kobiet. Konferencja transmitowana była na stronie Biura
Parlamentu Europejskiego na portalu Facebook.

23 listopada, online – konferencja prasowa posłanki do PE Sylwii SPUREK

Konferencja prasowa posła do PE Roberta BIEDRONIA
(S&D), wiceprzewodniczącego Komisji Praw Kobiet i
Równouprawnienia oraz przewodniczącego Delegacji PE
ds. Stosunków z Białorusią, poświęcona była tematom
bieżącym. Poseł odpowiedział na pytania dotyczące
przegłosowanej podczas ostatniej sesji plenarnej
rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie
faktycznego zakazu aborcji w Polsce, unijnej strategii na
rzecz równości osób LGBTIQ oraz sytuacji na Białorusi.
Konferencja transmitowana była na stronie Biura
Parlamentu Europejskiego na portalu Facebook.

27 listopada, online – konferencja prasowa posła do PE Roberta BIEDRONIA
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Pandemia COVID-19 wymusiła czasowe zawieszenie
spotkań Euroscoli w Strasburgu, organizatorzy konkursu
postanowili zatem zaprosić zwycięskie grupy oczekujące
na wyjazd do udziału w spotkaniach online. Młodzież z
państw członkowskich UE – w tym oczywiście z Polski –
miała zatem szansę podyskutować o Europejskim
Zielonym Ładzie oraz problemach rynku pracy
dotykających młodych ludzi, a także zadać pytania
wiceprzewodniczącym PE: Dicie CHARANZOVEJ (Renew,
Czechy) i Rainerowi WIELANDOWI (EPL, Niemcy). W
spotkaniu uczestniczyło dziesięć grup z Polski, które
zostały wytypowane i zaproszone w wyniku konkursu
organizowanego przez nasze Biuro.

27 listopada, 14 grudnia, online – Euroscola
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1 grudnia odbyła się zorganizowana przez Biuro
Parlamentu Europejskiego w Lublanie we współpracy z
Biurami PE w Warszawie i Berlinie debata online „Relacje
UE-USA: Jak szeroki jest Atlantyk?”. W debacie udział
wzięli: David MCALLISTER, poseł do Parlamentu
Europejskiego, przewodniczący Komisji Spraw
Zagranicznych PE (EPL, Niemcy), Danuta HÜBNER,
posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji
ds Handlu Zagranicznego PE, była Komisarz UE ds.
rozwoju regionalnego (EPL, Polska), Tanja FAJON,
posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji
Spraw Zagranicznych PE i przewodnicząca Delegacji ds.
relacji z Serbią (S&D, Słowenia), Klemen GROŠELJ, poseł
do PE, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Delegacji
do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (Renew,
Słowenia), senator Bob Menendez, najwyższy rangą
członek Partii Demokratycznej w Komisji Spraw
Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych oraz
Federica Mogherini, była Wysoka Przedstawicielka UE ds.
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej (w latach 2014
- 2019). Zaproszeni eksperci omówili możliwości, jakie
niesie ze sobą dla relacji transatlantyckich zmiana na
stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz
wyzwania dla przyszłych stosunków UE-USA.

1 grudnia, online – debata „Relacje UE-USA: Jak szeroki jest Atlantyk?”
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Zorganizowana przez redakcję Euractiv.pl i BPE debata,
pod patronatem honorowym Komisji Europejskiej, miała
na celu przedstawienie kroków podjętych przez Unię
Europejską w zakresie przeciwdziałania nowotworom.
Podczas spotkania eksperci przybliżyli szczegóły
dotyczące europejskiego planu walki z rakiem oraz
wskazali priorytety w dziedzinie ochrony zdrowia.
Poruszone zostały także kwestie współpracy pomiędzy
WHO, Unią Europejską i państwami członkowskimi w
zakresie polityki zdrowotnej. W panelu wzięli udział m.in.
poseł do PE Bartosz ARŁUKOWICZ (EPL), przewodniczący
Komisji Specjalnej PE ds. Walki z Rakiem; John Ryan,
przewodniczący Europejskiej Siły Zadaniowej Planu
Leczenia Raka w Komisji Europejskiej; Josep Figueras,
dyrektor i współzałożyciel Europejskiego Obserwatorium
Systemów i Polityki Zdrowotnej w WHO/Europa; Anna
Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji Onkocafe –
Razem Lepiej; Bettina Ryll, członkini Horizon Europe
Cancer Mission Board i była przewodnicząca grupy
rzeczników pacjentów w Europejskim Towarzystwie
Onkologii Medycznej (ESMO); prof. Iwona Ługowska,
kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum
Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Debata
odbyła się w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem
symultanicznym dla panelistów oraz widzów. Webinarium
transmitowane było na stronie Biura Parlamentu
Europejskiego na portalu Facebook oraz na stronie
internetowej Euractiv.pl.

3 grudnia, online – webinarium: „Europejski plan walki z rakiem – sytuacja
obecna i wyzwania na przyszłość”
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W trakcie spotkania przedyskutowano perspektywy dla
sektora MŚP, jakie otwiera zarówno nowy wieloletni
budżet UE na lata 2021-2027, jak i towarzyszący mu
fundusz odbudowy. Jako że dyskusja odbywała się
równolegle do unijnego szczytu w Brukseli, nie zabrakło
wymiany poglądów w kwestii ewentualnego braku
porozumienia budżetowego. W spotkaniu wzięli udział
poseł do PE Jan OLBRYCHT, współsprawozdawca ds. WRF,
posłanka na Sejm Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i
minister przedsiębiorczości Grzegorz Radziejewski,
ekspert budżetowy Komisji Europejskiej, oraz
przedstawiciele organizacji przedsiębiorców: Business
Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP,
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Związku
Rzemiosła Polskiego.

11 grudnia, online – spotkanie „Wieloletni budżet UE 2021-2027 
– perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw"

Wykłady prowadzone przez attaché prasowych Biura
Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce miały na celu przybliżenie
studentom strategii komunikacyjnych unijnych instytucji.
Prelegenci zaprezentowali cele i zadania sieci
informacyjnych UE, podstawy ich działalności, a także
działania na rzecz zwalczania fake newsów i
dezinformacji. W dwóch 1,5- godzinnych wykładach
udział wzięło łącznie 80 studentów europeistyki na
Wydziale Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

8-9 grudnia, online – wykłady dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
na temat strategii komunikacyjnej PE
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W ramach projektu pt. „Przyszłość Europy. Weź udział!”
Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskiej
Fundacji im. Roberta Schumana, 16 grudnia odbyła się
debata poświęcona kompetencjom instytucji UE. Projekt
był adresowany do młodych ze społeczności wspolnie.eu.
Marta Jurczak z Fundacji Schumana przedstawiła genezę
projektu, wpisującego się w założenia Konferencji o
Przyszłości Europy. Następnie przedstawicielka BPE
zaprezentowała działania Biura i opowiedziała o
społeczności wspolnie.eu. Głównym punktem programu
był wykład dra Spasimira Domaradzkiego z Team Europe i
UW nt. kompetencji instytucji europejskich. W debacie
online uczestniczyły 92 osoby.

16 grudnia, online – debata wolontariuszy i wolontariuszek 
o kompetencjach instytucji UE

15 grudnia odbyły się dwa spotkania online ze
studentami europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego, prowadzone przez przedstawicielki Biura
Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli Komisji
Europejskiej w Polsce. Spotkania zorganizowane zostały
z inicjatywy wolontariuszki wspolnie.eu Angeliki Gieraś.
Podczas spotkań przedstawicielki unijnych instytucji
przybliżyły studentom strukturę i działalność Parlamentu
oraz Komisji Europejskiej, a także możliwości
wzbogacenia doświadczenia zawodowego dla
absolwentów szkół wyższych i ścieżki kariery urzędnika
UE. Na zakończenie każdego spotkania przeprowadzono
quiz wiedzy o PE.

15 grudnia, online – spotkania ze studentami i studentkami Uniwersytetu
Warszawskiego
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W ramach projektu Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskiej Fundacji im. Roberta
Schumana pt. „Przyszłość Europy. Weź udział!”, 18 grudnia odbyło się spotkanie online
poświęcone działaniom PE i UE na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom
klimatu. Projekt był adresowany do młodzieży ze społeczności wspolnie.eu. W spotkaniu
uczestniczyło 39 osób. Przedstawicielka BPE zaprezentowała działania Biura i opowiedziała
o społeczności wspolnie.eu. Następnie Marta Jurczak z Fundacji Schumana przedstawiła
genezę projektu związanego z założeniami Konferencji o Przyszłości Europy. Głównym
punktem programu był wykład dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
ekspertki Team Europe nt. ewolucji polityki ochrony środowiska UE.

18 grudnia, online – wolontariusze i wolontariuszki debatują o ochronie
środowiska

Premiera podcastu z udziałem posła Jana OLBRYCHTA
(EPL), współsprawozdawcy w sprawie wieloletniego
budżetu UE na lata 2021-2027, zapoczątkowała serię 12
podcastów wideo z posłami do Parlamentu Europejskiego.
Podcasty zostały wyprodukowane oraz transmitowane
przez serwis Onet.pl, z cotygodniową częstotliwością.
Zaproszeni posłowie sprawują oficjalne funkcje w
Parlamencie Europejskim, a wśród nich znajdują się:
Bartosz ARŁUKOWICZ (EPL, przewodniczący Komisji
Specjalnej ds. Walki z Rakiem), Ewa KOPACZ (EPL,
wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego), Witold
WASZCZYKOWSKI (EKR, wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Zagranicznych), Zdzisław KRASNODĘBSKI (EKR,
wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii), Robert BIEDROŃ (S&D,
wiceprzewodniczący Komisji Praw Kobiet i
Równouprawnienia) oraz Ryszard CZARNECKI (EKR,
wiceprzewodniczący Komisji Petycji).

20 grudnia – premiera projektu 12 podcastów wideo z posłami 
do Parlamentu Europejskiego
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W 2020 roku Biuro rozpoczęło cykl warsztatów w ramach projektu „Europejski Zielony Ład
– seria działań skierowanych do społeczności wspolnie.eu”. W pierwszych warsztatach
uczestniczyło 48 osób. Przedstawicielka BPE opowiedziała o działaniach komunikacyjnych
BPE, a Artur Wieczorek, ekspert ds. edukacji ekologicznej, o Europejskim Zielonym Ładzie.
Uczestnicy opracowali mapę problemów związanych ze sprawiedliwą transformacją i
innymi elementami unijnej strategii. Warsztat zakończył quiz z wiedzy o PE i Europejskim
Zielonym Ładzie.

21 grudnia, online – wolontariusze i wolontariuszki debatują 
o Europejskim Zielonym Ładzie

Biuletyny dla wolontariuszy i wolontariuszek wspolnie.eu

W 2020 roku BPE, w uzupełnieniu do centralnie
przesyłanych biuletynów, wysłało lokalne biuletyny do
społeczności wspolnie.eu na temat obchodów Dnia Ziemi
oraz poszukiwań dobrych praktyk i lokalnych bohaterów i
bohaterek podczas pandemii COVID-19.
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Wrocławskie Biuro Parlamentu Europejskiego odwiedziła
grupa ponad 20 uczniów szkół ponadpodstawowych z
województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i
śląskiego. Jako Młodsi Ambasadorzy programu EPAS,
uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o bieżących
działaniach i priorytetach Parlamentu Europejskiego na IX
kadencję. Uczestnicy mogli podzielić się swoimi
doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością w
Unii Europejskiej, a także wymienić spostrzeżeniami
dotyczącymi praw człowieka. Podczas spotkania uczniowie
mieli także okazję zapoznać się z akcją wspolnie.eu, którą
Parlament Europejski zainicjował w 2019 roku dla
budowania silniejszych relacji z obywatelami.

10 stycznia – wizyta Młodszych Ambasadorów programu Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego (EPAS) w Biurze PE we Wrocławiu

Prawie 20 wolontariuszy i wolontariuszek platformy
wspolnie.eu miało okazję dowiedzieć się, jak efektywnie
komunikować się w mediach społecznościowych.
Uczestnicy uczyli się pisać atrakcyjne posty i stosować
multimedia tak, by dotrzeć do jak największej grupy
odbiorców. Ponieważ w szkoleniu wzięli udział
wolontariusze i wolontariuszki w różnym wieku,
spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń w
zakresie tworzenia komunikatów adresowanych do
różnych grup odbiorców. Organizatorami wydarzenia
było Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz
Słupski Instytut ds. Młodzieży.

16 stycznia – pierwsze warsztaty z cyklu „Jak efektywnie działać w sieci?” 
dla wolontariuszy i wolontariuszek wspolnie.eu
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Gośćmi wydarzenia byli Paula Olszyk - koordynatorka
oddziału Klubu Jagiellońskiego we Wrocławiu, Paweł
Kierakowicz - radny rady dzielnicy Osobowice,
współpracownik byłego posła do PE Kazimierza Michała
Ujazdowskiego, twórca Akademii Samorządów
Uczniowskich i pracownik Instytutu Tertio Millenio oraz
Bartosz Rutkowski - były asystent posła do PE Bogdana
Zdrojewskiego. Debatę poprowadził Jędrzej Markiewicz
z Fundacji Nowy Głos. Eksperci poruszali aktualne
zagadnienia dotyczące problemów młodych we
Wrocławiu, a także trudności z odnalezieniem się na
rynku pracy i emigracji zarobkowej. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 60 osób.

20 stycznia – debata „Z Widokiem na młodzież. Zaangażowanie obywatelskie 
młodych Polaków i Europejczyków” 



Czym jest europejski styl życia? Jakie są wspólne
europejskie wartości? Na te i inne pytania poszukiwali
odpowiedzi zaproszeni prelegenci i ponad 70
uczestników, którzy brali aktywny udział w dyskusji.
Debatę poprowadził dziennikarz Newsweek Polska,
Marcin Antosiewicz. Udział wzięli: José Torres - muzyk
pochodzenia kubańskiego, od lat mieszkający w Polsce,
Olga Chebor - pełnomocniczka Prezydenta Miasta
Wrocławia do spraw Mieszkańców Pochodzenia
Ukraińskiego oraz profesor Lena Kolarska-Bobińska -
socjolożka, była posłanka do Parlamentu Europejskiego
(2009-2013) oraz minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(2013-2015). José Torres zapytany o to, jak postrzega
europejski model życia powiedział, że Europa zmierza ku
temu, „aby naszym wspólnym mianownikiem była
tolerancja, wolność, dobrobyt i wspólna świadomość
tego, gdzie się razem znajdujemy”. Padło też istotne
pytanie o zasadność powołania stanowiska Komisarza do
spraw Promowania Europejskiego Stylu Życia w nowej
Komisji Europejskiej. Profesor Kolarska-Bobińska w
odpowiedzi na nie zaznaczyła, że powołanie takich
specjalnych stanowisk, a szczególnie tego
odpowiedzialnego za europejski styl życia, jest związane
zarówno z doświadczeniami poprzednich kadencji Komisji
Europejskiej, które mogły być odbierane jako zbyt
„technokratyczne”, jak również z chęcią większego
promowania wartości europejskich i dotarcia do szerszej
grupy obywateli.

28 stycznia – debata „Z Widokiem na europejski styl życia”
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Kwiecień i maj – 70 rocznica solidarności europejskiej – produkcja
okolicznościowego spotu oraz quiz dla uczniów

Z okazji 70. rocznicy Deklaracji Schumana przypadającej
na 9 maja Biuro PE we Wrocławiu we współpracy z
Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
zrealizowało klip pt. „70 lat solidarności europejskiej”.
Opowiada on historię europejskiej integracji oraz
pokazuje jej najważniejsze osiągnięcia. Jest dostępny w
dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W
dniach 8 i 9 maja klip wyemitowało wszystkie 16
regionalnych kanałów telewizji TVP oraz Polsat i TVN24.
Klip jest dostępny na Facebooku Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu oraz na kanale YouTube
Komisji Europejskiej w Polsce w wersji anglojęzycznej. Z
okazji 70 rocznicy solidarności europejskiej został także
przygotowany quiz edukacyjny dla uczniów:
https://www.quiz-maker.com/QYLFA5I.
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W lipcu dotychczasowego szefa wrocławskiego Biura,
Łukasza Kemparę, zastąpił Leszek Gaś. Oficjalne noty
imienne informujące o zmianie na stanowisku dyrektora
Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zostały
rozesłane do wszystkich przedstawicielstw
dyplomatycznych i konsulatów honorowych, a także do
rektorów uczelni wyższych we Wrocławiu. W ramach
nawiązania współpracy, Leszek Gaś spotkał się z
rektorem Wyższej Szkoły Ewangelikalnej, Wojciechem
Szczerbą, oraz z Prorektorem Wrocławskiego
Uniwersytetu Medycznego, profesorem Tomaszem
Zatońskim.

1 lipca – zmiana na stanowisku szefa Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
zorganizowało akcję fotograficzną pod hasłem „Wakacje z
Naturą 2000", aby promować obszary objęte ochroną
przyrody na terytorium Polski. Od lipca do września
chętni mogli przesyłać wakacyjne zdjęcia wykonane na
wspomnianych obszarach. W październiku najciekawsze z
nich trafiły do albumu fotograficznego Natura 2000.
Album w wersji polskiej i angielskiej ukaże się na
początku lutego 2021. Będzie wykorzystywany jako
autorski materiał promocyjny Biura PE we Wrocławiu oraz
jako darmowa publikacja upominkowa towarzysząca akcji
wspolnie.eu.

Lipiec - grudzień – akcja „Wakacje z Naturą 2000" – wspolnie.eu
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Biuro PE we Wrocławiu zorganizowało pokaz plenerowy
filmów nominowanych w poprzednich latach do Nagrody
Filmowej LUX przyznawanej przez Parlament Europejski
od 2007 roku. Mieszkańcy Wrocławia mogli bezpłatnie
obejrzeć filmy Kobieta idzie na wojnę, Nazywam się cukinia
i Krew Saamów. Poruszają one tematykę walki jednostki o
siebie i lepsze społeczeństwo, tolerancji, tożsamości i
samotności we współczesnym świecie. Seanse poprzedziła
dyskusja o wybranych filmach, którą poprowadził Jan
Pelczar - dziennikarz Radia Ram. Wzięli w niej udział dr
hab. Arkadiusz Lewicki - krytyk filmowy i wykładowca na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz Piotr Czerkawski -
filmoznawca, dziennikarz, członek Europejskiej Akademii
Filmowej. Pokaz został zorganizowany zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi realizacji pokazów kina
plenerowego w okresie epidemii COVID-19 w Polsce.

28-29 sierpnia – „Nagroda filmowa LUX - retrospekcja” – kino plenerowe



We wrześniu odbyła się gra miejska Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu, w której wzięło udział
ponad 100 osób. Wydarzenie to miało na celu pokazanie,
że wspólne działanie jest niezbędne w walce z
zagrożeniami współczesności. Przed uczestnikami
zabawy było dziesięć wyzwań nawiązujących do
problemów, z którymi musiała się mierzyć Europa w
2020 roku. W ramach przygotowań do corocznego
orędzia o stanie Unii Europejskiej, uczestnicy wydarzenia
mogli za pomocą krótkich nagrań wyrazić swoje
oczekiwania dotyczące najważniejszych tematów,
którymi powinni zająć się posłowie do Parlamentu
Europejskiego. Zabawa zakończyła się zbiorowym
układaniem puzzli z hasłem „wspólnie.eu”. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowy t-shirt.

5 września – gra miejska „graMY WSPÓLNIE.EU”!
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Tematem dyskusji była globalna rola Unii Europejskiej w
kontekście orędzia o stanie Unii (SOTEU). Mimo że
spotkanie przebiegało w nietypowych warunkach, w
maseczkach na twarzach i z zachowaniem koniecznego
dystansu, publiczność stawiła się bardzo licznie. W debacie
udział wzięli: Robert BIEDROŃ (S&D) - poseł do
Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji
Parlamentu Europejskiego ds. Białorusi, dr Agnieszka
Florczak z Zakładu Badań nad Konfliktami i Przemocą
Polityczną Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini sieci
eksperckiej Komisji Europejskiej Team Europe oraz Marek
Stefan - redaktor miesięcznika Układ Sił, poświęconego
stosunkom międzynarodowym. Debatę poprowadził Filip
Marczyński - dziennikarz Radia Wrocław. Zasadnicza część
debaty dotyczyła sytuacji na Białorusi i możliwości
oddziaływania na nią przez kraje wspólnoty europejskiej.
Licznie przybyli na spotkanie przedstawiciele dolnośląskiej
emigracji białoruskiej pytali między innymi o możliwość
wprowadzenia ułatwień wizowych dla Białorusinów.
Mówili o potrzebie wsparcia emigrantów w staraniach o
pracę, w kontaktach z urzędami, a także pomocy w
wymiarze finansowym. Debata i dyskusja po niej trwały
blisko dwie godziny. Wydarzenie było relacjonowane na
żywo za pośrednictwem Facebooka, gdzie śledziło je
prawie 15 500 osób.

18 września – debata „Z Widokiem na globalną rolę Unii Europejskiej"
#SOTEU



We wrześniu, w Urzędzie Miasta we Wrocławiu, miało
miejsce spotkanie z nowo mianowaną pełnomocniczką ds.
Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego, Tatianą
Andruszką, w którym udział wzięli przedstawiciele Biura
PE we Wrocławiu, Magdalena Wieteska oraz Leszek Gaś
oraz organizacje wspierające migrantów na Dolnym
Śląsku, m.in. Wromigrant, fundacja „Za Wolność Waszą i
Naszą”, a także pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds.
Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego, Olga Chrebor i
prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Laurynas
Vaičiūnas. Uczestnicy spotkania rozmawiali o potrzebach
Białorusinów mieszkających na Dolnym Śląsku.
Dodatkowo szef Biura PE we Wrocławiu, Leszek Gaś,
zaprezentował pomysł stworzenia muralu, który
upamiętniłby demokratyczną opozycję na Białorusi.

23 września – spotkanie z pełnomocniczką Prezydenta Wrocławia
ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego
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Wrzesień – Europejski Dzień Wielojęzyczności – nagranie podcastu i konkurs
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Z okazji Europejskiego Dnia Języków (30 września),
Leszek Gaś, szef Biura PE we Wrocławiu, przeprowadził
rozmowę z Magdaleną Buchowską - redaktorką stron
internetowych w sekretariacie Rady Unii Europejskiej w
Brukseli, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego,
znawczynią zagadnień tłumaczeniowych, autorką
licznych prac i artykułów z zakresu wielojęzyczności i
polityki językowej Unii Europejskiej. Główne zagadnienie
dotyczyło tego, jak budować Europejską wieżę Babel, nie
łamiąc przy okazji języka ani protokołu
dyplomatycznego. Na podstawie tej rozmowy powstał
pierwszy z serii podcastów Biura PE we Wrocławiu.
Nagranie zostało udostępnione w serwisie SoundCloud
oraz w mediach społecznościowych Biura. Jest dostępne
pod adresem: https://soundcloud.com/biuropewroclaw.
Dodatkowo Biuro PE we Wrocławiu zorganizowało
konkurs, w którym nagrodą były słowniki stworzone
przez tłumaczy Parlamentu Europejskiego (Multilingual
Dictionary of New Words). Otrzymało je 10 osób, które
jako pierwsze polubiły i udostępniły okolicznościowy
post Biura PE we Wrocławiu na Facebooku.



Pracownicy Biura Parlamentu Europejskiego oraz
Regionalnego Przedstawicielstwa KE pod flagą UE
dołączyli do Marszu Równości. Wydarzenie poprzedziło
tak zwane Miasteczko Równości, które stanęło na Placu
Solnym kilka godzin przed rozpoczęciem marszu. Wśród
stoisk znalazło się też stanowisko Parlamentu
Europejskiego. Odwiedzający mogli dowiedzieć się, jak
działają instytucje europejskie, poznać założenia
programu Europejski Zielony Ład oraz otrzymać gadżety z
logo Unii Europejskiej i tęczowej flagi - symbolu
solidarności ze społecznością LGBT. Przedstawiciele
wrocławskiego Biura PE rozmawiali z mieszkańcami
miasta o tolerancji, ekologii oraz angażowaniu się w
obronę demokracji i europejskich wartości. Odwiedzający
mogli uzyskać także porady prawne.

3 października – udział we wrocławskim Miasteczku Równości i Marszu Równości

8 października – nagranie podcastu z udziałem Aleksandry Kuleszy
 – przedstawicielki Erasmus Student Network
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Przedstawicielka Erasmus Student Network, Aleksandra
Kulesza, odwiedziła Biuro Parlamentu Europejskiego we
Wrocławiu, by porozmawiać o działalności tej organizacji,
programie Erasmus i współpracy ESN i Parlamentu
Europejskiego. Rozmowa z panią Kuleszą dostarczyła
materiału na kolejny podcast - wrocławskie Biuro PE
udostępniło nagranie na portalu SoundCloud oraz w
swoich mediach społecznościowych. Jest ono dostępne
pod adresem: https://soundcloud.com/biuropewroclaw.



7 listopada Biuro PE we Wrocławiu, we współpracy z
Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej,
zorganizowało kolejne wydarzenie z serii „Z widokiem na
Europę”. Partnerami dyskusji o roli teatru i sztuki w
edukacji oraz ich oddziaływaniu na młodzież był Teatr
Układ Formalny, Centrum na Przedmieściu oraz Miasto
Wrocław. W debacie udział wzięli dr Kamila Kamińska-
Sztark (Uniwersytet Wrocławski), Justyna Czarnota
(Instytut Teatralny, dział pedagogiki), Anna Rochowska
(teatr TR Warszawa, zespół edukacji), Jan Kamiński
(Dolnośląskie Kuratorium Oświaty), dr Katarzyna
Krajewska (Wrocławski Teatr Lalek, dział pedagogiki) i
Jerzy Górski (Teatr Układ Formalny). Spotkanie
poprowadziła Magdalena Piekarska - dziennikarka i
recenzentka teatralna, której teksty o teatrze można
przeczytać między innymi w czasopismach „Didaskalia",
„Dialog" czy „Nietakt". Prelegenci rozmawiali o tym, czy
teatr dla młodzieży jest teatrem dla wszystkich, jak
zachęcić rodziców i nauczycieli, żeby oglądali teatr
zaangażowany w problemy nastolatków oraz kto
powinien decydować o tym, czy spektakl zostanie
zagrany. Odpowiedzieli też na pytania, czy młodzież
może wypowiadać się sama za siebie w kwestiach sztuki i
czy zdanie młodych jest dla twórców informacją zwrotną
o wymiernej wartości. Dyskusja została udostępniona na
facebookowych profilach organizatorów i partnerów,
gdzie można było śledzić ją na żywo.

7 listopada – debata „Z widokiem na teatrzyk: czy potrzeba prowokacji
w edukacji”
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Listopad, grudzień – współorganizacja zdalnych sesji plenarnych
– wsparcie dla posłów

30 listopada – wykład online dla studentów European Studies na Uniwersytecie
Wrocławskim
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W 2020 roku Biuro PE we Wrocławiu miało swój udział
w organizacji zdalnych sesji plenarnych. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa podczas pandemii
koronawirusa, Parlament Europejski na czas sesji
plenarnych przeszedł w tryb hybrydowy - część posłów
mogła uczestniczyć w obradach bezpośrednio z sali
plenarnej, większość jednak zabierała głos z biur PE
rozsianych po całym kontynencie. Lokalne biura
gwarantowały posłom dostęp do systemu
wideokonferencyjnego. 12 listopada z Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu przemawiała posłanka
Anna ZALEWSKA (EKR), a 16 grudnia głos zabrał poseł
Jan OLBRYCHT (EPL).

Szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś, na zaproszenie profesora
Jakuba Bornio, rozmawiał o roli i pracy Parlamentu ze studentami pierwszego roku studiów
MA in European Studies, programu prowadzonego w Katedrze Studiów Europejskich
Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci dowiedzieli się między innymi, jakie kompetencje
ma Parlament Europejski i jak wybierani są posłowie. Wykład w języku angielskim odbył się
online i został zarejestrowany, a następnie udostępniony w mediach społecznościowych
Biura PE we Wrocławiu.
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Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu włączyło
się do grudniowej akcji „PotrzebUEmy!”,
zapoczątkowanej przez prezydenta Sopotu Jacka
Karnowskiego. Jej celem było wyrażenie sprzeciwu
wobec ewentualnego weta dla unijnego budżetu na lata
2021-2027. W całej Polsce, w tym także we Wrocławiu,
zawisły liczne flagi Unii Europejskiej. Wrocławskie Biuro
PE udostępniło mieszkańcom miasta unijne flagi, dzięki
którym mogli wyrazić swoje poparcie dla solidarnej
obecności Polski w Unii Europejskiej.

9-11 grudnia – udział w ogólnopolskiej akcji „PotrzebUEmy!”

14 grudnia – spotkanie z prezesem Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”

Szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
Leszek Gaś, spotkał się z profesorem Nikolajem
Iwanowem - prezesem fundacji wspierającej działania
na rzecz rozwoju demokracji i wymiany kulturowej na
Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Rozmowa dotyczyła
stworzenia muralu upamiętniającego działania
białoruskich opozycjonistów. W 2020 r. demokratyczna
opozycja na Białorusi otrzymała przyznawaną przez
Parlament Europejski Nagrodę im. Sacharowa za
wolność myśli. Mural powstanie na ścianie budynku
znajdującego się u zbiegu ulic Sienkiewicza i
Wyszyńskiego we Wrocławiu na wiosnę 2021 roku.
Dyrektor Gaś przekazał profesorowi Iwanowowi
materiały dotyczące Nagrody im. Sacharowa i jej
laureatów. Omówione zostały także działania w ramach
akcji „Choinka".
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Grudzień – wsparcie akcji „Choinka” dla mieszkających we Wrocławiu dzieci
pochodzenia białoruskiego

W grudniu Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
wsparło akcję „Choinka”, zorganizowaną przez Fundację
„Za Wolność Waszą i Naszą” oraz Stowarzyszenie Białoruski
Związek Solidarności. Jej celem była integracja dzieci
pochodzenia białoruskiego w wielokulturowe środowisko
Wrocławia. Akcja rozpoczęła się 27 grudnia i objęła 75
dzieci z białoruskich rodzin. Wrocławskie Biuro PE
przekazało dla dzieci zestawy materiałów informacyjnych z
logo Parlamentu Europejskiego.
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BPE często służy obywatelom jako pierwsze miejsce, do którego kierują pytania na temat
pracy i zadań PE. W 2020 roku BPE udzielało wielu odpowiedzi na pytania telefoniczne,
listowne i emailowe.

Korespondencja z obywatelami

BPE 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 BPE informuje centralę
o bieżących wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.

Monitorowanie mediów

Jednym z zadań BPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez
Dyrekcję Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) na projekty służące informowaniu
społeczeństwa o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BPE 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.

Granty DG COMM

Mające siedzibę w Warszawie BPE w Polsce ściśle współpracuje z regionalnym Biurem
PE we Wrocławiu, czego przejawem jest wspólne organizowanie m.in. spotkań ze
szkołami uczestniczącymi w programie EPAS w południowo-zachodniej Polsce.

Współdziałanie z BPE we Wrocławiu
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Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
 
 

Zespół BPE w Polsce zaprasza do współpracy!
 

Warszawa - Biuro 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
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