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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.

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 2013 roku:

 pogłębienie wiedzy o PE wśród obywateli i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, w celu umożliwienia większego zaangażowania w sprawy Unii
Europejskiej oraz zachęcenia do udziału w wyborach europejskich;

 zwiększenie zasięgu komunikacji dotyczącej PE poprzez wykorzystanie
oddziaływania mediów i liderów opinii publicznej; celem działań Biura jest dotarcie z
informacją o PE do obywateli ze wszystkich istotnych grup społecznych w Polsce, a w
szczególności do młodzieży oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

 realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE i
dotyczących wyborów europejskich, kluczowych prac legislacyjnych PE, Nagrody im.
Sacharowa, Nagrody LUX, Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, Nagrody im. Karola
Wielkiego dla Młodzieży oraz Międzynarodowego Dnia Kobiet;

 rozwój działań na poziomie lokalnym, między innymi dzięki Regionalnym Forom
Dyskusyjnym z udziałem posłów do PE, których tematem są prace legislacyjne PE
mające szczególne znaczenie dla danego regionu;

 budowanie trwałych relacji z liderami opinii publicznej, mediami i organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w kontekście przygotowań do
najbliższych wyborów do PE w maju 2014 roku;

 kontynuacja bliskiej współpracy z mediami poprzez kontakty z dziennikarzami
zainteresowanymi sesjami plenarnymi, pracą konkretnych komisji PE, lub
poszczególnymi decyzjami PE;

 zwiększenie widoczności PE przy pomocy programu Euroscola, który stanowi
atrakcyjne wprowadzenia w tematykę europejską dla przyszłych młodych wyborców,
którzy będą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.;
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W całym roku 2013 BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 100 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i
materiałów promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 750 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 1200 informacji
telefonicznych;

 zorganizowało 9 konferencji prasowych z udziałem posłów do PE;
 wydało ponad 280 komunikatów prasowych i wysłało 2372 informacji SMS-

owych dla dziennikarzy;
 zaprosiło 90 dziennikarzy na seminaria i sesje Parlamentu w Strasburgu i

Brukseli;
 zarządzało stroną internetową www.europarl.pl, którą w 2013 roku odwiedziło

52 959 osób, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory
ponad 5 250 osób oraz kontem na portalu Twitter, które obserwuje ponad 500
osób;

 zapewniło wyjazdy 459 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;
 opracowało 285 przeglądów prasy.

 dalszy rozwój działań informacyjnych Biura poprzez uruchomienie nowej strony
internetowej oraz intensywną komunikację za pomocą portali społecznościowych
Facebook i Twitter;

 koordynacja i wsparcie Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu;

 pogłębienie współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i
rządem RP w ramach programu „Partnerstwo w Zarządzaniu” w celu zapewnienia
dobrej widoczności PE w okresie przedwyborczym.
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DZIAŁANIA BIPE
W OKRESIE LIPIEC-GRUDZIEŃ 2013

Lipiec

Wykład w ramach Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

5 lipca BIPE gościło uczestników Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej, którzy
wysłuchali wykładu na temat: „Korzystanie z praw obywatelskich w Unii Europejskiej – udział
w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, wygłoszonego przez attaché prasowego BIPE
Piotra Wolskiego.

W wykładzie wzięło udział 30 osób - działaczy polonijnych oraz aktywnych w życiu
publicznym swoich krajów osób polskiego pochodzenia, w wieku 20-40 lat, mieszkających w
Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii,
Luksemburgu, Grecji, Szwajcarii, Holandii i Islandii.

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie BIPE portal interia.pl przeprowadził w lipcu i sierpniu, w ramach wieloletniej
umowy, kampanię informacyjną dotyczącą negocjacji budżetowych UE. Pół miliona
użytkowników kont mailowych interia.pl otrzymało informacje dotyczące tego tematu, a
pozostali użytkownicy portalu mogli dowiedzieć się więcej klikając w baner umieszczony na
głównej stronie serwisu.

Sierpień

Pokaz filmu “Nazywam się Li” na festiwalu filmowym Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

3 sierpnia na festiwalu filmowym Dwa Brzegi
w Kazimierzu Dolnym odbył się pokaz filmu
„Nazywam się Li”, który zdobył nagrodę
filmową Parlamentu Europejskiego LUX w
2012 roku. W pokazie wzięło udział ponad 850
gości festiwalu. Widzowie obejrzeli najpierw
nagrane wcześniej wystąpienie posła Piotra
BORYSA, członka Komisji Kultury i Edukacji
w Parlamencie Europejskim, który wyjaśnił, że
nagroda LUX została ustanowiona, aby
zwrócić większą uwagę na kino europejskie

oraz pobudzić debatę o wartościach europejskich i aktualnych problemach społecznych.

BIPE było jednym z partnerów tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi, a filmem otwierającym
festiwal był jeden z nominowanych do nagrody LUX w 2013 roku film „W kręgu miłości”
(„The Broken Circle Breakdown”).
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Uruchomienie bezpłatnej aplikacji mobilnej "Europoseł PL"

W sierpniu została udostępniona do darmowego pobrania
zamówiona przez BIPE aplikacja „Europoseł PL - znajdź
swojego Europosła”. Zawiera ona informacje o wszystkich
polskich posłach do Parlamentu Europejskiego, w tym np. o
przynależności do komisji parlamentarnych i dane
teleadresowe biur poselskich. Informacje dostępne są w
każdej chwili i bez konieczności dostępu do Internetu (po
jednorazowym zainstalowaniu na smartfonie, tablecie lub
komputerze). Aplikację można bezpłatnie pobrać w
Appstore, Google Play i Windows MarketPlace, a wersja PC
dostępna jest na stronie internetowej BIPE.

Aplikacja Europoseł PL umożliwia - w przejrzysty graficznie
sposób - wyszukiwanie posłów do Parlamentu Europejskiego
alfabetycznie, według przynależności do polskich partii i
grup politycznych w PE, według członkostwa w komisjach
parlamentarnych oraz według okręgów wyborczych, z
których zostali wybrani. Ponadto, oprócz danych podstawowych i zdjęć, aplikacja podaje
również wszelkie dane kontaktowe, adresy stron internetowych, RSS oraz odnośniki do profili
na portalach społecznościowych Facebook, Twitter i YouTube. Zaktualizowana wersja
umożliwia także śledzenie na bieżąco aktualności ze strony internetowej BIPE.

Wrzesień

Parlament Europejski na antenie Radia VOX FM i ESKA Rock

8 września na antenę Radia VOX FM powróciła audycja „Śniadanie w Parlamencie”. Tematem
przewodnim cyklu zostały przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. W audycji
pojawiły się nowe elementy, takie jak „Inna strona Parlamentu Europejskiego”, czy
młodzieżowe debaty nadawane na żywo ze studia.

„Śniadanie w Parlamencie” było nadawane na antenie Radia VOX FM w każdą niedzielę o
godz. 11:00 w ramach stałego pasma „Podsumowanie Tygodnia”. Gośćmi w studiu Radia
VOX FM byli m.in. eksperci od Unii Europejskiej i europarlamentarzyści, a także kandydaci
startujący w przyszłorocznych wyborach. W audycji poruszane były też zagadnienia, związane
z historią Parlamentu Europejskiego, jego funkcjonowaniem i dotychczasowymi
osiągnięciami.
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Od grudnia audycja jest emitowana na antenie Radia Eska ROCK pod nazwą „Parlamentarny
Radar”. Zakres i tematyka audycji nie uległy zmianie, natomiast format programu został
dostosowany do młodszej grupy słuchaczy.

Program będzie emitowany na antenie radia do końca czerwca 2014 roku. Zapis audio i wideo
każdej audycji można znaleźć na specjalnych podstronach serwisu internetowego stacji Eska
ROCK i Vox FM, poświęconych Parlamentowi Europejskiemu. W serwisie tym znajdują się
także m.in. materiały reporterskie Wiktora Dąbkowskiego w formie bloga i fotobloga.

Audycja otrzymała dotację Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego.

Inauguracja przedwyborczej kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego

13 września w BIPE w Warszawie odbyła się
inauguracja kampanii informacyjnej PE przed
wyborami europejskimi w Polsce. Uczestniczący
w wydarzeniu europosłowie Bogusław
LIBERADZKI, Lena KOLARSKA-
BOBIŃSKA oraz Rafał TRZASKOWSKI
odpowiadali na pytania dziennikarzy, organizacji
pozarządowych, przedstawicieli polskich władz,

nauczycieli szkolnych i akademickich, a także osób reprezentujących centra Europe Direct i
Komisję Europejską na temat nadchodzących wyborów. Ogółem w konferencji uczestniczyło
70 osób. Każda otrzymała zestaw materiałów promocyjnych wraz z innymi publikacjami
przygotowanymi przez BIPE. Wydarzenie było transmitowane na żywo na stronie internetowej
biura.

Europejski Dzień Języków

Z okazji Europejskiego Dnia Języków obchodzonego
w całej Europie 26 września, BIPE wspólnie z
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce
oraz instytucjami kultury włączyło się w świętowanie
europejskiej różnorodności językowej w Warszawie,
Krakowie i Lublinie.

23 września w Warszawie zorganizowano Warsztaty
Językowe „Sztuka debaty publicznej”. W warsztatach
wzięli udział uczniowie 32. Liceum
Ogólnokształcącego i 72. LO.
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Wśród poruszanych w trakcie debaty tematów nie zabrakło wyborów do Parlamentu
Europejskiego oraz Europejskiego Roku Obywateli.

Blisko 400 osób wzięło udział w pokazach, które
odbyły się w warszawskim kinie Muranów 27
września i dzień później w Krakowie w Kinie Pod
Baranami. W obu projekcjach wziął udział reżyser
Andrea Segre. Film „Nazywam się Li” (Io Sono Li)
został laureatem nagrody filmowej LUX z 2012 roku
przyznawanej przez Parlament Europejski.

Kilkadziesiąt drużyn zbierało punkty i rywalizowało
mimo niesprzyjającej pogody uczestnicząc w grze miejskiej „Trochę kultury”. Gra odbyła się
w Lublinie 21 września i tydzień później, 28 września, w Krakowie. W trakcie
współzawodnictwa zespoły wcieliły się w rolę organizacji pozarządowych lobbujących na
rzecz oscypka lub obwarzanka (Kraków) i cybularza (Lublin). Drużyny zmierzyły się z
licznymi zadaniami, w tym w językach obcych. Była to doskonała okazja, by poznać zwyczaje
i kulturę krajów Europy. W ceremonii rozdania nagród w krakowskim Teatrze Groteska udział
wzięła poseł Róża THUN.

Partnerstwo Wschodnie w przeddzień szczytu wileńskiego - konferencja prasowa posła
do PE Jacka Saryusz-Wolskiego

27 września w siedzibie BIPE w Warszawie spotkał się
dziennikarzami poseł Jacek SARYUSZ-WOLSKI. Rozmowa
dotyczyła przede wszystkim wyzwań stojących przed Europejską
Polityką Sąsiedztwa. Poseł wspomniał m.in. o pracach nad
sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie EPS,
którego jest współautorem.

Na spotkaniu obecni byli dziennikarze Polskiego Radia,
dziennika Polska The Times, a także przedstawiciele mediów
specjalizujących się w tematyce Unii Europejskiej. Konferencja
była transmitowana na żywo, a następnie została zarchiwizowana
na stronie www.europarl.pl.

Internetowa kampania informacyjna

We wrześniu, dzięki kolejnej kampanii informacyjnej na portalu interia.pl, internauci mogli
dowiedzieć się o przyznawanej przez PE Nagrodzie Filmowej LUX. BIPE zleciło rozesłanie
materiałów informacyjnych do 500 000 kont mailowych i umieszczenie baneru na głównej
stronie portalu.
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Październik

Spotkania z Parlamentem Europejskim

2 października rozpoczął się kolejny cykl Spotkań z Parlamentem Europejskim, projektu
Fundacji Schumana, który otrzymał grant Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlementu
Europejskiego. Na projekt składają się symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz happeningi mające formę punktów informacyjnych o
Parlamencie Europejskim, rozmieszczone w popularnych miejscach w miejscowościach
biorących udział w akcji.

Młodzieżowy Magazyn Europarlamentu

Również 2 października ruszył cykl programów edukacyjnych w Telewizji Elbląskiej i jej
stacjach partnerskich, dofinansowany grantem Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji
Parlamentu Europejskiego. Programy przybliżają, szczególnie młodym widzom, na czym
polega działalność PE. Studio magazynu prowadzi młodzież wyłoniona podczas castingu.
Programy można obejrzeć na stronie nadawcy: http://www.tv.elblag.pl/.

Konferencja prasowa posła Bogusława Liberadzkiego

17 października w siedzibie BIPE w Warszawie odbyła się konferencja prasowa posła
Bogusława LIBERADZKIEGO przed sesją plenarną Parlamentu Europejskiego. Na
konferencji byli obecni m.in. przedstawiciele Gazety Wyborczej i Polskiego Radia.
Konferencja była transmitowana na żywo na stronie www.europarl.pl.

„W pogoni za pracą” - debata Biura Informacyjnego PE w Polsce

Blisko dziewięćdziesiąt osób wzięło udział w
debacie „W pogoni za pracą”, pierwszej z cyklu
tego typu spotkań organizowanych przez BIPE w
Polsce w ramach kampanii informacyjnej przed
wyborami europejskimi 2014. Zebrani 28
października w warszawskiej siedzibie BIPE
eksperci dyskutowali o zjawisku polskiej emigracji
zarobkowej, a także o szansach wchodzącej na
rynek pracy młodzieży na uzyskanie zatrudnienia
oraz o uznawalności polskich kwalifikacji

zawodowych w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

W gronie ekspertów - panelistów znaleźli się także wicedyrektor departamentu w MNiSW
Danuta Czarnecka, Tomasz Szymczak odpowiedzialny w Polsce za program Erasmus, dr Anna
Kwiatkiewicz z Konfederacji Lewiatan oraz ekspert ekonomiczny Komisji Europejskiej
Tomasz Gibas.

Na zlecenie BIPE pół miliona użytkowników portal interia.pl otrzymało zawiadomienie o
wydarzeniu.
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Konkurs „Parlament Europejski zaprasza do Strasburga”

30 października BIPE ogłosiło konkurs pod nazwą „Parlament Europejski zaprasza do
Strasburga”, skierowany do szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Główną nagrodą w
konkursie jest dofinansowanie wycieczki do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
na specjalne spotkanie Euroscoli odbywające się w trakcie European Youth Event w maju
2014 r. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy konkursowej w postaci fotoreportażu
na jeden z pięciu tematów. Rozstrzygnięcie konkursu zapowiedziano na 21 stycznia 2014 r.

Internetowa kampania informacyjna

W październiku przeprowadzono kolejną kampanię informacyjną we współpracy z portalem
interia.pl. Tym razem na stronie głównej serwisu umieszczono podwójny billboard z
odnośnikiem do artykułu sponsorowanego i materiału wideo na temat działań PE na rzecz
ochrony danych.

Listopad

Warsztaty „Przyszłość usług płatniczych”

6 listopada BIPE było gospodarzem seminarium pod nazwą „Przyszłość usług płatniczych”.
Spotkanie dotyczyło e-płatności wraz z tymi dokonywanymi za pomocą urządzeń mobilnych, a
także opłaty intercharge, pobieranej przez banki przy każdej transakcji z użyciem kart
płatniczych.

Wśród osób przybyłych na warsztaty
znaleźli się przedstawiciele izb
przemysłowo-handlowych, związków
przedsiębiorców i pracodawców, think
tanków, NBP i banków komercyjnych, a
także ośrodków akademickich. W dyskusji
uczestniczył (przez telefon) poseł Sławomir
NITRAS, członek Komisji ds.
Gospodarczych i Monetarnych PE.

Wydarzenie zorganizowano we współpracy
z portalem EurActiv.pl.

Nowa broszura Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce - „Czym się
zajmujemy”

W listopadzie BIPE opublikowało nową
broszurę informacyjną. Dwujęzyczna (polsko-
angielska) publikacja zawiera kluczowe
informacje o funkcjonowaniu biura w Polsce:
jego celach i najważniejszych działaniach.
Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 600
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egzemplarzy i jest dostępne na stronie internetowej BIPE www.europarl.pl .

„UE we współczesnym świecie – energia do działania” – interaktywna konferencja PE

15 listopada w Warszawie odbyła się
konferencja Parlamentu Europejskiego pod
hasłem „UE we współczesnym świecie –
energia do działania”. W spotkaniu - jednym z
pięciu z cyklu konferencji ReACT, które
odbywają się w największych krajach UE w
ramach kampanii informacyjnej przed
wyborami europejskimi.

Eksperci dyskutowali z uczestnikami o
bezpieczeństwie energetycznym, ochronie
danych osobowych i partnerstwie wschodnim. Konferencje otworzył były przewodniczący
Jerzy BUZEK. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się dr Adam Bodnar, prawnik
specjalizujący się w międzynarodowych prawach człowieka oraz Grażyna Piotrowska-Oliwa,
wiceprezes największej organizacji pracodawców w Polsce.

W konferencji uczestniczyło 83 gości, w tym nauczyciele, organizacje pozarządowe oraz
przedstawiciele sektora prywatnego i mediów. Wydarzenie było transmitowane na żywo na
stronie internetowej www.europarl.pl, a oglądający mieli możliwość przesyłania pytań do
ekspertów.

Konferencja była promowana za pośrednictwem portalu interia.pl, który na zlecenie BIPE
rozesłał maile z informacją o wydarzeniu na konta miliona użytkowników.

Otwarcie wystawy o laureatach Nagrody Imienia Sacharowa

18 listopada, dwa dni przed uroczystością
wręczenia Nagrody im. Andrieja Sacharowa, na
warszawskim Krakowskim Przedmieściu w
pobliżu Placu Zamkowego otwarta została
wystawa uliczna poświęcona laureatom nagrody z
ubiegłych lat.

Uczestnicy uroczystości otwarcia wystawy w
pobliskim Domu Polonii wysłuchali wystąpień
polskich wiceprzewodniczących Podkomisji Praw
Człowieka PE, europosłów Andrzeja GRZYBA
i Joanny SENYSZYN, którzy przybliżyli

zebranej widowni ideę Nagrody im. Sacharowa i sylwetkę tegorocznej laureatki – pakistańskiej
dziewczynki Malali Yousafzai. Następnie głos zabrała dr Katarzyna Górak-Sosnowska,
adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, zajmująca się problemami społeczno-gospodarczymi
Bliskiego Wschodu oraz islamem w Europie.

Wystawa była czynna przez miesiąc i zapoznały się z nią setki przechodniów.
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Konferencja prasowa posła Pawła Kowala

29 listopada w siedzibie BIPE odbyła się konferencja prasowa posła
do PE, szefa Delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji
Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina Pawła KOWALA.
Spotkanie dotyczyło deklaracji o powołaniu Uniwersytetu
Partnerstwa Wschodniego. Poseł odniósł się także do wyników
szczytu w Wilnie i następującej po niej fali protestów na Ukrainie.

Wśród obecnych dziennikarzy znaleźli się reprezentanci zarówno
polskich, jak i ukraińskich agencji prasowych oraz publicznych i
komercyjnych stacji telewizyjnych i radiowych.

Uruchomienie portalu www.mojglos2014.eu

Pod koniec listopada została uruchomiona strona internetowa www.mojglos2014.eu. Jej
głównym zadaniem jest zachęcenie do głosowania w najbliższych wyborach do Parlamentu
Europejskiego, poprzez informowanie młodych wyborców, w szczególności głosujących po
raz pierwszy, o kluczowych decyzjach podjętych przez PE oraz pokazanie, co jest stawką w
każdym głosowaniu i kluczowym obszarze.

Na stronie użytkownicy mogą sprawdzić, który z posłów w największym stopniu podziela ich
poglądy, oraz oddać głos w kluczowych kwestiach. Mogą też przekonać się, jakie byłyby
wyniki głosowań, gdyby zamiast posłów decyzję podjęli internauci. Oprócz tego, możliwe jest
sprawdzenie wyników rzeczywistych głosowań poszczególnych posłów, delegacji partii
krajowej oraz grupy politycznej w PE i porównanie ich ze sobą.

Projekt „Mojglos2014.eu” otrzymał dofinansowanie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji
Parlamentu Europejskiego.

Pokaz filmów nominowanych do nagrody LUX i debata „Młodzi w Europie”

W dniach 29 listopada - 1 grudnia w warszawskim kKinie
Muranów odbyły się pokazy filmów nominowanych do
Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2013:
„Olbrzym - samolub”, „Miele” i „W kręgu miłości”. W
pokazach zorganizowanych przez BIPE w Polsce i Gutek
Film wzięło udział ponad 600 osób.

Pierwszy pokaz poprzedziła debata „Młodzi w Europie”.
Wzięli w niej udział m.in. poseł do PE Piotr BORYS,

członek Komisji Kultury i Edukacji, Jerzy Moszkiewicz, dyrektor festiwalu filmowego dla
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dzieci Ale Kino!, street worker Justyna Jałosińska oraz Andrzej Sadowski, wiceprezes
Centrum im. Adama Smitha.

Inormacja o pokazach została rozesłana w mejlach do 500 000 użytkowników portalu
interia.pl.

Internetowa kampania informacyjna

W listopadzie na stronie głównej portalu interia.pl pojawił sie podwójny billboard informujacy
o przyjęciu przez Parlament Europejski wieloletnich ram Finansowych (budżetowych) dla UE
na lata 2014-2020. Towarzyszył mu artykuł sponsorowany na ten temat wraz z materiałem
wideo. Na stronie widoczny był także baner informujący o Nagrodzie Filmowej Lux.

Grudzień

Warsztaty „Gospodarka odpadami - w kierunku Europy wydajnej surowcowo”

2 grudnia w siedzibie BIPE odbyły się
warsztaty organizowane wspólnie z portalem
EurActiv.pl oraz Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce. Tematem
spotkania była gospodarka odpadami w Unii
Europejskiej.

Spotkanie poprowadzili eksperci rządowi i
europejscy w zakresie ochrony środowiska.
Wśród panelistów znalazł się poseł do
Parlamentu Europejskiego, członek Komisji
PE ds. Ochrony Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Bogusław SONIK. Na warsztaty przybyli
goście reprezentujący instytucje zajmujące się problemem gospodarki odpadami, w tym:
przedstawiciele jednostek administracji publicznej, izb handlowych, think tanków, organizacji
pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Spotkania z młodzieżą

4 grudnia grupa 25 uczniów ze szkolnego klubu europejskiego,
działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w
Warszawie, wzięła udział w wykładzie na temat wspólnej
waluty europejskiej wygłoszonym przez Punkt Informacyjny
Unii Europejskiej, a następnie wysłuchała wystąpienia Witolda
Naturskiego z BIPE na temat Parlamentu Europejskiego.

Natomiast 18 grudnia siedzibę BIPE odwiedziła grupa
zagranicznych studentów, uczestników programu Erasmus w
Polsce. Goście wysłuchali wykładu dyrektora BIPE Jacka
Safuty na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w
2014 r.
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Debata „Budżet UE 2014 - 2020 - dobry dla Polski, zły dla Europy?”

13 grudnia w warszawskiej siedzibie BIPE odbyła się debata o budżecie Unii Europejskiej na
lata 2014-2020. Było to trzecie z serii spotkanie w ramach kampanii informacyjnej Parlamentu
Europejskiego przed wyborami, które odbędą się w maju 2014 roku.

W dyskusji uczestniczyli posłowie do
Parlamentu Europejskiego: Danuta
HÜBNER, Wojciech OLEJNICZAK i
Janusz WOJCIECHOWSKI oraz Piotr
Zygadło z Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju i Witold Orłowski, członek Rady
Gospodarczej przy Premierze RP.

Ponad 100 osób wzięło udział w debacie, a
ponad 230 internautów oglądało ją na żywo
za pośrednictwem strony internetowej
BIPE.

Na spotkaniu było obecnych 14 dziennikarzy: z Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia,
Radia PiN, Radia Lublin, Polski The Times, Rzeczpospolitej, Nowego Przemysłu, Obserwatora
Fiansowego, Gazety Bankowej, Warsaw Street Journal i portalu zawszePolska.eu. Ponadto 13
członków polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wzięło
udział w spotkaniu. Wydarzenie było wspierane przez intensywną komunikację w mediach
społecznościowych i na portalu interia.pl (mailing do 100 000 kont e-mail i baner internetowy).

Ponadto BIPE przygotowało wkładki we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, który ma
nakład ponad 70 000 egzemplarzy. Wkładka została opublikowana w dniu 16 grudnia i
zawierała: wywiady z posłami uczestniczącymi w dyskusji oraz szczegółowe informacje na
temat budżetu UE na lata 2014-2020 i o roli PE w osiągnięciu ostatecznego porozumienia
budżetowego.

Internetowa kampania informacyjna

W grudniu na stronie głównej portalu Interia.pl była wyświetlona informacja o tegorocznej
Nagrodzie Filmowej PE Lux w formie artykułu sponsorowanego z materiałem wideo.
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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 drugiej połowie 2013 roku BIPE udzieliło ponad 300 pisemnych i ponad
600 telefonicznych odpowiedzi na zapytania obywateli.

Monitorowanie mediów

BIPE we współpracy z firmą zewnętrzną przygotowuje i dystrybuuje 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 dba o informowanie 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.

Oprócz wymienionych powyżej projektów, w 2013 rozpoczęła się realizacja jeszcze dwóch
przedsięwzięć dofinansowywanych przez DG COMM: „Debaty po europejsku”, nadawanej w
TVP oraz „Parlamentu Europejskiego z perspektywy wyborów” Stowarzyszenia 61.

„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/.

„Parlament Europejski z perspektywy wyborów” to przedwyborcza akcja informacyjna.
Kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, w którym przedstawią swoje
poglądy i obietnice wyborcze. W 2013 r. projekt był w fazie przygotowawczej, właściwe
działania zaplanowane są na 2014 rok. Już teraz na stronie internetowej
MamPrawoWiedziec.pl znajdują się informacje o Parlamencie Europejskim.

Partnerstwo w zarządzaniu

BIPE współpracuje na co dzień z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i
Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu „Partnerstwo w Zarządzaniu”,
który pozwala rządowi RP na realizację kampanii informacyjnych na temat UE przy wsparciu
środków unijnych. W ramach tej współpracy w II połowie 2013 roku odbył się przetarg na cykl
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programów telewizyjnych o Unii, w tym o PE i wyborach europejskich, wygrany przez
TVN24.

Audycje radiowe

W 2012 r. BIPE ogłosiło przetarg na emisję audycji radiowych na temat Parlamentu
Europejskiego. W jego wyniku podpisana została umowa z Polskim Radiem na emisję dwóch
cyklów po 52 audycje. Emisja rozpoczęła się w styczniu 2013 r. W Programie Pierwszym
Polskiego Radia emitowane były „Aktualności Parlamentu Europejskiego”, natomiast Czwórka
nadawała cotygodniowy program „Czwórka w Parlamencie Europejskim”. W ciągu całego
roku w obu stacjach nadano po 50 audycji, pozostałe zostały wyemitowane w styczniu 2014 r.
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.

Akcja na portalu społecznościowym nk.pl

Na portalu społecznościowym nk.pl BIPE prowadzi akcję skierowaną do młodych ludzi, aby
uświadomić im, że nabywają prawo do udziału w wyborach europejskich. Użytkownikom
kończącym 18 lat wysyłamy życzenia urodzinowe z informacją, że mogą brać udział w
wyborach w maju 2014 roku.
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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@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.pl/epwarszawa

Facebook: www.facebook.com/epwarszawa

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@europarl.europa.eu


