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MISJA BIURA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
W POLSCE W 2018 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 zapewnić obywatelom zrozumienie wpływu, jaki 
wywiera ta instytucja na ich życie”.   
 
Służy temu budowanie trwałych relacji z: 
 

 obywatelami; 
 interesariuszami; 
 mediami 

 
Biuro zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przezeń działaniach możliwie jak 
największą liczbę posłów do PE i zachęca do tego swoich partnerów. 
 
W pierwszej połowie roku BPE brało udział w przygotowaniu specjalnego planu działania 
z myślą o wyborach do Parlamentu Europejskiego mających się odbyć w 2019 roku, a 
następnie przystąpiło do realizacji planu, w tym promocji internetowej platformy 
wyborczej w języku polskim tymrazemglosuje.eu . 
 
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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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BPE W LICZBACH 

 
 

W 2018 roku BPE w Polsce: 
 
 zapewniło dystrybucję ponad 51 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i materiałów 

promocyjnych o PE; 
 
 udzieliło prawie 1800 odpowiedzi na pytania telefoniczne, listowne i emailowe; 
 
 zorganizowało lub współorganizowało 15 debat/spotkań posłów do PE z interesariuszami 

i mediami oraz 15 konferencji prasowych z udziałem posłów do PE; 
 
 zaopiniowało 21 wniosków o patronat Parlamentu Europejskiego; 

 
 wysłało 233 komunikatów prasowych i 5020 informacji SMS-owych dla dziennikarzy; 
 
 zaprosiło 71 dziennikarzy na seminaria i 89 na sesje Parlamentu w Strasburgu i Brukseli; 
 
 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w II połowie 2018 roku odwiedziło 

ponad 42 tysiące osób, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory 15 
705 osób, i kontami na portalach: Twitter, które aktualnie obserwuje 6 322 osób i 
Instagram (700 obserwujących); 

 
 ułatwiło wyjazdy 324 uczniów z 18 szkół do Strasburga w ramach programu Euroscola, 

w tym 40 uczniów z 2 szkół z programu Szkoła-Ambasador (EPAS)  
oraz 44 uczniów z 2 szkół na wyjazd połączony z EYE 2018; 

 
 realizowało program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (ang. EPAS) z 46 

szkołami w 2017/2018 i z 51 szkołami w roku szkolnym 2018/2019;  
 
 nadzorowało opracowanie 595 przeglądów prasy oraz 228 przeglądów mediów 

audiowizualnych. 
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DZIAŁANIA BPE W 2018 ROKU 

 
BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z OBYWATELAMI 
 
10 stycznia - rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Europejskie Tradycje Świąteczne i Noworoczne”  
 

Zadaniem konkursowym było wykonanie 
tradycyjnej potrawy świątecznej lub noworocznej 
typowej dla któregoś z regionów/krajów Unii 
Europejskiej i opublikowanie zdjęcia oraz przepisu 
pod wpisem konkursowym na Facebooku. Konkurs 
miał na celu poznanie europejskich tradycji 
świątecznych i noworocznych. W konkursie 
wyłoniono siedmiu laureatów oraz przyznano pięć 
nagród pocieszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 stycznia - udział w ogólnopolskim dniu informacyjnym programu Erasmus+ - 30 lat 
programu Erasmus! 
 
BPE wzięło udział w ogólnopolskim dniu 
informacyjnym programu Erasmus+, 
organizowanym przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji na Stadionie PGE 
Narodowym w Warszawie.  Odwiedzający 
BPE otrzymali broszury o PE.  Stoisko 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
nauczycieli, którzy pytali szczególnie 
o programy skierowane dla szkół – 
Euroscola i Szkoła-Ambasador PE (EPAS). 
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24 stycznia - spotkanie ze studentami „Unia Europejska i media” 
 

Spotkanie ze studentami Uniwersytetu 
Warszawskiego, zorganizowane 
wspólnie z Przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Polsce i 
Fundacją im. R. Schumana dotyczyło 
wizerunku Unii w mediach. Dyrektor 
Biura PE Jacek Safuta przedstawił 
kanały komunikacyjne, z których 
korzysta Parlament i najważniejsze 
wyzwania w informowaniu o 
działalności PE. 
 

 
 
7 lutego - publikacja wyników ankiety dot. zmiany czasu dwa razy w roku  
 
Biuro Parlamentu Europejskiego 
na swojej stronie na Facebooku 
zaproponowało internautom 
ankietę w sprawie zmiany czasu. 
W odpowiedzi na inicjatywy 
społeczne powołujące się na 
skutki zdrowotne dwukrotnej 
zmiany czasu PE poddał ten 
temat debacie 8 lutego. 
BPE zapytało internautów, czy 
woleliby pozostać przy czasie 
letnim czy zimowym, gdyby 
zrezygnowano ze zmiany czasu.  
63% ankietowanych wyraziło 
chęć pozostania przy czasie letnim a pozostałe 37% preferowałoby czas zimowy.  
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28 lutego - spotkanie z młodzieżą w ramach programu Mini PE  
 

W lutym rozpoczął się tegoroczny cykl 
spotkań z uczniami szkół podstawowych 
i gimnazjów „Mini Parlament Europejski”, 
zainicjonowany przez Społeczne Gimnazjum 
nr 99 w Warszawie. Tematami pierwszego 
spotkania były „Praca w instytucjach unijnych 
i Kontakty instytucjonalne między UE a USA”.  

W spotkaniu uczestniczyły delegacje uczniów 
ze Szkoły Podstawowej Fundacji AlterEdu, 
Społecznego Gimnazjum nr 55 i Szkoły 
Podstawowej nr 75. Przedstawicielka BPE 
przedstawiła zagadnienia związane z pracą w 
instytucjach Unii Europejskiej. 

 
 
15 lutego - Aktualizacja publikacji BPE: „Czy wiesz, jak uchwalane jest prawo unijne? 
Zwykła procedura ustawodawcza” i „Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego VIII 
kadencji (2014-2019)” 
 
BPE wznowiło druk publikacji, która po raz pierwszy ukazała się 
w 2016 r. W formie kolorowej ulotki, za pomocą infografiki z 
krótkimi, przystępnymi opisami, zaprezentowano w niej 
mechanizm zwykłej procedury ustawodawczej.  
 
W ulotce zwrócono uwagę na demokratyczny charakter procedury 
i kluczową rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, 
wyłanianych w bezpośrednich wyborach powszechnych i 
reprezentujących obywateli. Krótko scharakteryzowane zostały 
unijne akty prawne, takie jak dyrektywy, rozporządzenia i decyzje. 
Ulotkę przygotowano w 10 000 egzemplarzy.  
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BPE zaktualizowało także dwustronną ulotkę przedstawiającą polskich posłów do Parlamentu 
Europejskiego z podziałem na okręgi wyborcze.  
Ulotka, przygotowana w liczbie 10 000 szt., jest dystrybuowana podczas wydarzeń organizowanych 
przez BPE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec - maj - spotkania w szkołach programu EPAS  
 

EPAS, czyli „Szkoła-Ambasador PE”, to 
program edukacyjny służący pogłębianiu 
wiedzy o Parlamencie Europejskim wśród 
nauczycieli i uczniów. 

Spotkania z uczniami odbyły się m.in.                 
w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrym 
Mieście i w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Staszica w Lublinie. Uczniowie 
stworzyli w swoich szkołach punkty informacji 
europejskiej, współpracowali przy realizacji 
lekcji europejskich i planowali atrakcje z okazji 
zbliżającego się Dnia Europy. Mieli także 
okazję uczestniczyć w debacie parlamentarnej, 
podczas której wcielili się w rolę ekspertów 
wypowiadających się na temat wprowadzenia 
w Polsce waluty euro. W roku szkolnym 
2017/2018 w programie uczestniczyłó 46 szkół 

ze wszystkich województw. 

 
2 marca - debata i pokaz filmu z okazji Dnia Kobiet 

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet BPE w Polsce we współpracy z SWPS Uniwersytetem 
Humanistycznospołecznym zorganizowało debatę pod tytułem „Ministra, ekspertka, reporterka. 
Kobiety w mediach i debacie publicznej”.   
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W debacie udział wzięli: posłanka do PE Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, członkini 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, prof. dr hab. Barbara Głębicka-Giza, kierownik Katedry 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Mirosław Bańko, językoznawca i leksykograf związany z 
Uniwersytetem Warszawskim, dr Marzena Mazur, psycholożka biznesu, pomysłodawczyni i 
współzałożycielka Klubu Kobiet Mówiących na Głos, Aleksandra Hołyńska,  aktywistka i trenerka z 
fundacji Mamy Głos, Joanna Stopyra-Fiedorowicz, konsultantka PR. Debatę poprowadziła 
dziennikarka telewizyjna i radiowa Katarzyna Karpa-Świderek. 
 
W trakcie debaty poruszone zostały takie 
tematy jak: niski udział kobiet                       
w gremiach decyzyjnych i zarządczych 
spółek medialnych, stereotypy płci 
obecne w mediach i ich oddziaływanie, 
konieczność uwzględniania punktu 
widzenia kobiet przez media oraz 
kształtowanie świadomości społecznej 
poprzez język: w jakim stopniu postulaty 
feminizacji nazw zawodów i funkcji 
mogą realnie wzmacniać pozycję kobiet.  
 
Po debacie odbyła się projekcja filmu Stevena Spielberga „Czwarta władza”, przedstawiającego 
historię Katherine Graham, słynnej wydawczyni „The Washington Post”. W wydarzeniu 
uczestniczyło ok. 300 osób: przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci, dziennikarze i 
mieszkańcy Warszawy i okolic. 
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9 marca - finał XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej  
„Gwiezdny Krąg” 
 

Gala Ogłoszenia Wyników XIII edycji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 
Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” 
odbyła się w Urzędzie Miejskim w 
Słupsku.  
 
W I etapie Olimpiady wzięło udział 
blisko 3 tys. uczniów ze 147 szkół z całej 
Polski. Do II etapu zakwalifikowało się 
455 uczniów. 
 
Gościem gali był poseł do PE: Janusz 
LEWANDOWSKI. Patronat honorowy 
nad Olimpiadą objęli posłowie do 

Parlamentu Europejskiego: Michał BONI, Jerzy BUZEK, Krzysztof HETMAN, Danuta 
HÜBNER, Janusz LEWANDOWSKI, Krystyna ŁYBACKA, Lidia GERINGER DE 
OEDENBERG, Czesław SIEKIERSKI i Jarosław WAŁĘSA. Organizatorami ogólnopolskiej 
olimpiady byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego 
w Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Słupski Instytut ds. Młodzieży, 
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.  
 
 
19 marca - rozstrzygnięcie etapu krajowego Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 
 

Decyzją jury, w którym zasiedli posłowie do PE 
Krystyna ŁYBACKA i Bogdan WENTA oraz 
przedstawiciel Polskiej Rady Organizacji 
Młodzieżowych Tomasz Klemt, w polskim etapie 
tegorocznej edycji konkursu o Europejską Nagrodę 
dla Młodzieży im. Karola Wielkiego zwyciężył 
projekt „Worcation” zgłoszony przez Tomasza 
Tomalika.       

Uczestnicy „Worcation” prowadzili prace 
archeologiczne w dawnym obozie jenieckim Stalag 
VIIIA na terenie Zgorzelca. W cyklicznym projekcie 
zorganizowanym przez stowarzyszenie 
Meetingpoint Music Messiaen e.V. biorą udział 
młodzi ludzie z różnych krajów. 
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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. 

 
21-23 marca - Regionalne Forum Dyskusyjne w Płocku 
 
 

Trzydniowe wydarzenie odbyło się pod 
hasłem „Nad Wisłą o Europie”.  

 
Głównym punktem programu była debata 
z udziałem posłów do PE Jarosława 
KALINOWSKIEGO i Julii PITERY.  
 
Dyskutowano na takie tematy jak przyszłość 
Unii Europejskiej, rola Parlamentu 
Europejskiego w podejmowaniu aktualnych 
wyzwań (Brexit, migracje) czy wpływ 
obywateli na przyszłość Europy. Debatę 

relacjonowali 
dziennikarze z płockich i mazowieckich mediów. Dyskusja była 
transmitowana na żywo w mediach społecznościowych. 
 
W ramach forum odbyły się także warsztaty o Unii Europejskiej dla 
uczniów, nauczycieli i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. 
Wspólnie z Festiwalem Zorza Polarna zorganizowany został pokaz 
filmu „Krew Samów”, laureata nagrody filmowej Parlamentu 
Europejskiego LUX. Pokazowi towarzyszyła wystawa fotografii 
prezentująca kulturę Samów i Laponię.  
 
We wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w ramach RFD wzięło 
bezpośrednio udział łącznie około 360 osób - mieszkańców Płocka i 
okolic.  
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11 kwietnia - spotkanie z młodzieżą w ramach programu Mini PE  
 

Kolejne spotkanie z cyklu 
„Mini Parlament Europejski” 
odbyło się w Społecznym 
Gimnazjum nr 55. Tematem 
spotkania z młodzieżą były 
„Kierunki dalszej integracji. 
Jaka przyszłość dla Europy?”. 
Pracownik BPE przedstawił 

koncepcje integracji proponowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, a następnie 
uczestnicy spotkania mogli wybrać jedną z pięciu koncepcji integracji i przedstawić argumenty za i 
przeciw do proponowanych rozwiązań. Stażysta Biura opowiedział o możliwościach jakie daje UE 
młodym, w tym o programie Erasmus+, Europejskim Korpusie Solidarności, stażach w PE i w 
Komisji Europejskiej. 
 
 
12 kwietnia - Rozstrzygnięcie konkursu Euroscola 
 
12 kwietnia zostały ogłoszone wyniki kolejnej polskiej 
edycji konkursu dla młodzieży szkół średnich - 
Euroscola. Konkurs, tak jak w poprzednim roku, był 
dwuetapowy. Do pierwszego etapu, mającego formę 
quizu internetowego składającego się z 30 pytań nt. 
Unii Europejskiej, zgłosiło się ponad 200 klas ze szkół 
z całej Polski. Na każde pytanie należało odpowiedzieć 
w określonym przedziale czasowym. Maksymalna 
liczba punktów do zdobycia wynosiła 60, zaś czas 
potrzebny na przeprowadzenie gry to 15 minut. Do 
drugiego etapu przechodziły grupy, które uzyskały 
minimum 30 punktów. Etap miał charakter kreatywny: 
uczniowie mieli przygotować prace w formie filmiku, 
fotoreportażu, eseju lub mema. Sześć zwycięskich 
szkół, w tym dwie uczestniczące w programie Szkoła-
Ambasador PE, będą miały okazję wcielić się na jeden dzień w rolę posła do PE i dowiedzieć się, na 
czym polega jego praca w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu.  
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12 kwietnia - Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o UE w Płocku  
 

12 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. 
Ignacego Łukasiewicza w Płocku odbył się finał 
XV edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy 
o UE pod hasłem „Młodzi przyszłością Europy”. 
Podczas wydarzenia pracownik Biura Parlamentu 
Europejskiego w Polsce wygłosił prelekcję na temat 
„Unia Europejska i rola Parlamentu 
Europejskiego.” Do pierwszego etapu zgłosiło się 
24 uczestników z 10 szkół ponadgimnazjalnych z 6 
powiatów Mazowsza Północnego i Kujaw. Do 
finału zakwalifikowało się 13 uczniów. W ramach 
konkursu przygotowano również program 

artystyczny połączony z prezentacją pt. „Nasza młodzież w Europie”.  
 
Konkurs, odbywający się już po raz piętnasty, cieszy się popularnością wśród szkół 
ponadgimnazjalnych  północnego Mazowsza, a także Kutna i Włocławka. Odbywa się w trzech 
etapach: szkolnym, międzyszkolnym (półfinał) i międzyszkolnym (finał). Tematyka konkursu 
obejmuje głównie wiadomości o Unii Europejskiej, ale też informacje z geografii i historii państw 
europejskich. Organizatorami konkursu byli Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Łukasiewicza i III 
LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku.  
 
 
18 kwietnia - rozstrzygnięcie krajowego etapu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 
 
Laureatami tegorocznej Nagrody Obywatelskiej, 
przyznawanej przez Parlament Europejski, zostali: 
Alicja Szatkowska, działaczka na rzecz osób 
niepełnosprawnych zgłoszona przez posła Marka 
PLURĘ, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zgłoszona przez posłów Krzysztofa HETMANA, 
Agnieszkę KOZŁOWSKĄ-RAJEWICZ, Janusza 
LEWANDOWSKIEGO i Tadeusza ZWIEFKĘ, 
oraz Polish Jews Forum zgłoszone przez posłów 
Marka JURKA, Zdzisława KRASNODĘBSKIEGO 
i Ryszarda LEGUTKO.  
 
W polskim jury zasiedli posłowie do PE: Andrzej GRZYB, Krystyna ŁYBACKA, Jadwiga 
WIŚNIEWSKA i Bogdan ZDROJEWSKI.  
 
Wręczenie medali Nagrody Obywatelskiej odbyło się 21 września w siedzibie BPE. Nagroda jest 
wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w działaniach obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji 
świadczących o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej  
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integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy 
ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej. 
 
26 kwietnia - Aktualizacja publikacji „Pokoloruj Europę”  
 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 
zaktualizowało kolorowankę pt. „Pokoloruj 
Europę”, dzięki której najmłodsi poznają flagi 
państw członkowskich Unii Europejskiej.  
Kolorowanka, wydana w liczbie 10 000 sztuk, 
jest dystrybuowana na wszystkich wydarzeniach 
organizowanych przez BPE, szczególnie 
podczas obchodów Dnia Europy, gdzie 
uczestnikami wydarzeń są dzieci.  
 
 
 

 
 
4 maja - publikacja nowej edycji notatników w formacie A5 i A6  
 
BPE dostarczone zostały notesy z nowym 
logo PE. Notesy w dwóch formatach A5 i A6 
służą jako nagrody w konkursach i są 
dystrybuowane na spotkaniach 
z interesariuszami oraz innymi liderami 
i multiplikatorami opinii. Są także dostępne 
podczas wydarzeń organizowanych przez 
BPE takich jak: RDF, Dzień Europy, 
spotkania z dziennikarzami. Publikacja 
została wydana i przesłana do BPE w ilości 10 
000 szt.  

 

8 - 23 maja - wystawa „Obrońcy naszych swobód”  
 
Z okazji trzydziestej rocznicy ustanowienia Nagrody im. A. Sacharowa, BPE zorganizowało wystawę 
fotograficzną prezentującą sylwetki czworga obrońców praw człowieka.  
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Uroczyste otwarcie odbyło się 8 maja w pasażu 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wśród 
zaproszonych gości był m.in. wiceprzewodniczący 
PE Zdzisław KRASNODĘBSKI, który przedstawił 
działania Parlamentu na rzecz praw człowieka. Poseł 
Michał BONI przypomniał historię Nagrody, 
dokonania patrona Nagrody Andrieja Sacharowa, 
a także sylwetki niektórych laureatów.  
W wernisażu uczestniczył również Pat COX, były 
przewodniczący PE, który podzielił się m.in. 
osobistymi wspomnieniami z czasów, kiedy sam 

wręczał nagrodę laureatom oraz przemyśleniami na temat tożsamości europejskiej. Maciej Nowicki, 
dyrektor Festiwalu Watch Docs i członek zarządu HFPC wygłosił wprowadzenie do tematu wystawy 
i przedstawił obecny stan praw człowieka w naszym regionie i na świecie. Na zakończenie 
fotoreporter Jakub Szymczuk w rozmowie z dziennikarką Kamilą Biedrzycką podzielił się swoimi 
doświadczeniami w dokumentowaniu tematów związanych z demokracją i prawami człowieka. W 
ciągu 2 tygodni trwania wystawy obejrzało ją ok. 30.000 osób. 
 
 
9 maja - spotkanie ze studentami Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Fuldzie  
 
Pracownik BPE spotkał się z grupą studentów z 
Niemiec zainteresowanych sytuacją w Polsce i 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w 
sprawie stanu praworządności w Polsce. 
Studenci otrzymali materiały informacyjne PE w 
języku niemieckim.  
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Obchody Dnia Europy 
 
 

9 maja - Dzień Otwarty w BPE 
 
W Dniu Europy BPE wraz z Przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało Dzień 
Otwarty przed ich wspólną siedzibą w Warszawie. 
Odwiedzający mogli zaopatrzyć się w materiały 
informacyjne o Parlamencie Europejskim, a także 
osobiście porozmawiać z pracownikami biura czy wziąć 
udział w quizie wiedzy o Unii Europejskiej. Zupełnie 
nową atrakcją przygotowaną w tym roku przez BPE była 
ankieta mająca na celu zainicjowanie rozmowy 
i zaangażowanie uczestników wydarzenia w kwestie 
związane z budżetem UE. Każda osoba po otrzymaniu 

symbolicznych „500 Euro” mogła przeznaczyć 
określoną kwotę na wybraną przez siebie politykę 
UE uznaną za najistotniejszą. W tym roku stoisko 
BPE odwiedziło około 1000 osób.  
 
 
 
 
12 maja – „Miasteczko Schumana” na Krakowskim Przedmieściu 
 
BPE było obecne w Miasteczku Schumana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.  
W namiocie biura na gości czekały materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Parlamentu 
Europejskiego, quizy, konkursy i atrakcje dla dzieci. Każdy uczestnik mógł po raz kolejny wyrazić 
opinię o kształcie przyszłego budżetu UE, sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując quiz o tematyce 
unijnej lub zrobić sobie zdjęcie w foto-budce. W sekcji muzyczno-tanecznej dzieci wspierane przez 
animatorki poznawały instrumenty, śpiewały i tańczyły polskie tańce ludowe. Dodatkowo, mogły 
przygotowywać elementy strojów scenicznych i scenografii. Za aktywność otrzymywały nagrody i 
drobne gadżety.  
 
 
 

Wpis na Facebooku z okazji 14. rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii osiągnął ponad 200 000 odsłon. 
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Rozdawana była wata cukrowa, baloniki oraz 
gadżety i nagrody za udział w głosowaniu nad 
budżetem UE. Podczas wszystkich wydarzeń 
pracownicy BPE udzielali informacji na temat 
Parlamentu Europejskiego, jego działalności i 
przyszłorocznych wyborów do PE. 
 
Miasteczko Schumana odwiedziło ponad 4000 
osób (informacja z biura Polskiej Fundacji im. 
R. Schumana). Stoisko BPE odwiedziło 
przynajmniej 2000 osób.  
 
 

 
19/20 maja - Noc Muzeów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 
wzięło udział w Nocy Muzeów w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie na 
odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji. 
Stoisko BPE połączone było z wystawą 
„Obrońcy naszych swobód. 30 lat Nagrody im. 
Sacharowa”, która eksponowana była w 
pasażu biblioteki do 20 maja 2018. Podczas 
Nocy Muzeów BUW odwiedziło około 1500 
osób. 
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24 maja - „Kulisy Parlamentu Europejskiego” – spotkanie i dyskusja na temat roli PE 

 
24 maja w siedzibie BPE odbyło się 
spotkanie z młodzieżą, studentami oraz 
uczniami z dwóch szkół należących do 
programu EPAS na temat Parlamentu 
Europejskiego i jego roli.  
 
Podczas spotkania z uczniami Technikum 
nr 11 w Zespole Szkół nr 7 im. P. 
Wysockiego i LXIII Liceum im. L. 
Kossutha oraz studentami Uniwersytetu 
Warszawskiego przedstawione zostały 
główne zadania, misja i struktura 
Parlamentu Europejskiego. 40 uczestników 
mogło także zapoznać się z możliwościami 
podjęcia praktyk i staży w instytucjach 

unijnych od stażystów warszawskiego BPE.  
 
 
7-8 czerwca - Regionalne Forum Dyskusyjne w Bydgoszczy   
 
Co stanowi największe zagrożenie dla Unii 
Europejskiej? W jakim kierunku zmienia się Unia? 
Jakie wnioski z tych zmian płyną dla Polski? Te 
właśnie kwestie wywołały gorącą dyskusję podczas 
Regionalnego Forum Dyskusyjnego w Bydgoszczy, 
zorganizowanego przez Biuro Parlamentu 
Europejskiego w Polsce. Na pytania publiczności 
odpowiadali posłowie Janusz ZEMKE, Kosma 
ZŁOTOWSKI i Tadeusz ZWIEFKA. W debacie 
transmitowanej na żywo przez media 
społecznościowe biura udział wzięło około 140 
mieszkańców Bydgoszczy.  
 
Podczas spotkania poruszone zostały tematy regionalne, takie jak: współpraca między dwiema 
częściami miasta, dalszy rozwój regionu oraz wyzwania, jakie się z tym wiążą. Uczestnicy spotkania 
dopytywali posłów o zagrożenie atakami terrorystycznymi, problemy związane z migracją, debaty 
w Parlamencie Europejskim nt. przestrzegania rządów prawa w Polsce.  
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Inne wydarzenia, które towarzyszyły debacie w 
Bydgoszczy, to: warsztaty europejskie dla nauczycieli, 
spotkanie ze studentami dziennikarstwa Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego na temat fake newsów i źródeł 
informacji, pokaz filmu „Krew Samów”, laureata 
Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 
i warsztaty europejskie dla uczniów pod tytułem: 
„Parlament Europejski - Twój głos w Europie”, które 
zostały przeprowadzone w wybranych 7 bydgoskich 
szkołach ponadpodstawowych w dniach 4-7 czerwca.  
 

 
1 lipca - utworzenie konta na Instagramie 
 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce uruchomiło konto 
na platformie społecznościowej Instagram. To czwarty - po 
Facebooku, Twitterze i YouTube - kanał społecznościowy, 
który biuro wykorzystuje w komunikacji z obywatelami, 
szczególnie z młodszymi użytkownikami. Na @pe_polska 
regularnie umieszczone są zdjęcia, filmiki wideo i stories, 
czyli spontaniczne relacje łączące zdjęcia i nagrania wideo. 
Profil śledzi już ponad 700 osób.   
 
 
 
 
 
 
 
31 lipca/3 sierpnia - bezpłatne pokazy filmów „Krew Samów” i „Western” na Festiwalu Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym 

 
Laureat Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego 
LUX 2017 „Krew Samów” oraz finalista Nagrody 
Filmowej LUX „Western” zostały wyświetlone 
podczas 12. Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w 
Kazimierzu Dolnym. Wstęp na oba pokazy był 
bezpłatny. Oba filmy obejrzało ponad 1200 widzów, 
którzy zostali poinformowani o przygotowywanej 
przez PE kampanii „Tym razem głosuję” przed 
wyborami europejskimi zapowiedzianymi na maj 
2019 roku.. 
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21 września - wręczenie medali Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 
 
21 września, w siedzibie BPE, odbyło się 
wręczenie medali Nagrody Obywatelskiej. 
Medale z rąk posłów do PE odebrali pani 
Alicji Szatkowskiej działająca na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, pan Jerzy Owsiak 
- założyciel i prezes Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz - w 
imieniu Forum Żydów Polskich - państwo 
Monika Krawczyk, Paweł Jędrzejewski, 
Zuzanna Marczyńska-Maliszewska i Dawid 
Wildstein. Obecni byli posłowie do PE, 
którzy zgłosili kandydatury laureatów: 
Marek PLURA (Alicja Szatkowska), Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, Janusz 
LEWANDOWSKI i Tadeusz ZWIEFKA (WOŚP) oraz wiceprzewodniczący PE Zdzisław 
KRASNODĘBSKI (w imieniu własnym i pozostałych posłów zgłaszających FŻP). W wydarzeniu 
udział wzięła także m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. 
 
Oprawę artystyczną zapewnił chór uczniów i absolwentów CLVII Liceum Ogólnokształcącego w 
Warszawie – uczestnika programu Szkoła-Ambasador PE -  pod dyrekcją pani Agnieszki Kowalik. 
 
24 - 29 września Europejski Dzień Języków 2018 
 

24 i 25 września w siedzibie BPE w Warszawie 
odbyły się warsztaty dla nauczycieli i 
wychowawców w klasach wielojęzycznych i 
wielokulturowych oraz tych zainteresowanych 
zastosowaniem nowych technologii w 
nauczaniu. W projekcie udział wzięło 74 
nauczycieli, pedagogów i psychologów 
szkolnych. Trzy wyspecjalizowane trenerki 
przeprowadziły w sumie 30 godzin zajęć 
dydaktycznych. 
 
W sobotę 29 września biuro wzięło udział w 
Nocy Kina Europejskiego 2018 organizowanej 

w krakowskim Kinie Pod Baranami. Ten specjalny maraton filmowy był częścią obchodów 
Europejskiego Dnia Języków - święta promującego wielokulturowość, wielojęzyczność i naukę 
języków obcych. Wieczór rozpoczął pokaz laureata Nagrody LUX 2017, filmu „Krew Samów” w 
reżyserii Amandy Kernell. 
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19 października - warsztaty o demokracji dla szkół ponadgimnazjalnych 
 
BPE we współpracy z fundacją Civis Polonus 
zorganizowało serię czterogodzinnych 
warsztatów o demokracji dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z definicją praw i wolności 
człowieka, a także wartościami, jakie za nimi 
stoją, m.in. poprzez przedstawienie sylwetek 
laureatów Nagrody im. A. Sacharowa. Zajęcia 
były też okazją do informowania młodzieży o 
roli i pracach Parlamentu Europejskiego oraz o 
kampanii „Tym razem głosuję” przed 
wyborami do PE. Pierwszy warsztat odbył się 
w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. 
Lajosa Kossutha w Warszawie (19.10.).  Kolejne spotkania odbyły się 25.10., 26.10. i 29.10. 
odpowiednio w Pruszkowie, Bytomiu i Kluczborku, a w listopadzie swoją wiedzę pogłębiali 
uczniowie z Warszawy (8.11.), Włocławka (14.11.), Końskich (23.11.), Białowieży (26.11.), 
Zakopanego (27.11.) i Krakowa (28.11.). Łącznie w warsztatach wzięło udział ok. 150 uczniów. 
 
19-20 października - seminarium w Wilnie dla młodzieży dotyczące przyszłości Europy 
 

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez 
biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie i w 
Wilnie. Po powitaniu przez Jacka Safutę i Daivę 
Jakaitė, dyrektorów obu biur, polscy i litewscy 
studenci i uczniowie szkół średnich rozmawiali o 
przyszłości Europy z politykami i ekspertami. 
Dyskusja dotyczyła m. in. wieloletniego budżetu 
UE po 2021 roku, bezpieczeństwa i obrony, 
zwalczania fake news i propagandy w Internecie, 
a także uczestnictwa młodych osób w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 
Rozmowy odbywały się w grupach roboczych 
animowanych przez moderatorów. Konkluzje 
przedstawiono panelowi, w skład którego weszli 
posłowie do PE Petras AUŠTREVIČIUS i 
polska ekspertka ds. międzynarodowych, była 
posłanka do PE Urszula Gacek. Moderatorem był 
prof. Mindaugas Jurkynas. Wieczorem odbyła 
wspólna gra miejska, w czasie której młodzi 
ludzie, podzieleni na drużyny, nakręcili krótkie 

filmiki zachęcające do głosowania w wyborach. W sobotę uczestnicy spotkania odwiedzili    
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Uniwersytet Wileński, gdzie  - przy okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego - 
rozmawiali o dziedzictwie europejskim. 
 
 
9 listopada - pierwsze spotkanie w ramach kampanii informacyjnej przed wyborami do PE 
 

 
W piątek 9 listopada w BPE odbyło się pierwsze spotkanie dla wolontariuszy zaangażowanych w 
kampanię informacyjną „Tym razem głosuję”, mającą celu przekonanie jak największej liczby 
obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku. W trakcie 
warsztatów uczestnicy, którzy zgłosili się za pośrednictwem platformy www.tymrazemglosuje.eu, 
podzieli się pomysłami na to, jak przekonywać do głosowania. Kolejne spotkania odbyły się 30 
listopada, 17 i 18 grudnia. 
 
 
13 listopada - spotkanie ze studentami w Gdańsku 
 
Na zaproszenie Forum Młodych Dyplomatów w Gdańsku przedstawiciele BPE spotkali się ze 
studentami Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanymi tematyką wyborów do PE i kampanią 
instytucjonalną prowadzoną przez Parlament. 
 

 
 
Spotkanie na Wydziale Nauk Społecznych cieszyło się dużą popularnością, gromadząc około stu 
uczestników. 
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Pracownicy BPE i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej rozmawiali z uczestnikami o znaczeniu 
nadchodzących wyborów dla przyszłości Europy i o sposobach zaangażowania się w promowanie 
uczestnictwa w głosowaniu, szczególnie wśród młodych ludzi. Pokazano także platformę 
www.tymrazemglosuje.eu i wyjaśniono, jakiego typu działania można podjąć przy jej pomocy. 
 
15 listopada - II etap Olimpiady „Gwiezdny Krąg” 
 
15 listopada w centrach egzaminacyjnych w 
całej Polsce odbył się II etap Olimpiady 
„Gwiezdny Krąg”. Jedno z nich znajdowało się 
w Biurze PE w Warszawie, gdzie 74 uczniów w 
ciągu 120 minut miało za zadanie udzielić 
odpowiedzi na sto pytań wielokrotnego wyboru.  
 
Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 3000 
uczniów z całej Polski. Olimpiada skierowana 
jest do szkół ponadpodstawowych, a jej celem 
jest popularyzacja wiedzy Unii Europejskiej. 
Nagrodą główną w tegorocznej edycji 
Olimpiady jest płatny staż w Parlamencie 

Europejskim 
w Brukseli na zaproszenie posła do PE Janusza 
LEWANDOWSKIEGO. Natomiast cała finałowa 10-ka na 
zaproszenie patronów honorowych odbędzie wizytę studyjną w 
Brukseli, by od kuchni zobaczyć, jak funkcjonują instytucje Unii 
Europejskiej. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli posłowie: Jerzy 
BUZEK, Ryszard CZARNECKI, Krzysztof HETMAN, Danuta 
JAZŁOWIECKA, Jarosław KALINOWSKI, Ryszard LEGUTKO, 
Janusz LEWANDOWSKI, Krystyna ŁYBACKA, Michał 
MARUSIK, Róża THUN.  
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19-20 listopada - szkolenie dla uczniów programu Szkoła-Ambasador PE (EPAS) 
 

W trakcie czterogodzinnych warsztatów 
uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności 
niezbędne w realizacji szkolnych inicjatyw 
podejmowanych w ramach programu EPAS 
poprzez pracę indywidualną (propozycje działań 
programu), pracę w grupie (kolaże 
przedstawiające doświadczenia związane z 
życiem w UE), prezentacje i dyskusje. W 
szkoleniu przeprowadzonym eksperta Centrum 
Edukacji Obywatelskiej wzięło udział 42 
uczniów z 11 szkół.  
 

 
22 listopada - pokaz filmu „Krew Samów” na Uniwersytecie Gdańskim 
 
22 listopada na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach 
Festiwalu Kultury Nordyckiej, odbył się pokaz filmu 
„Krew Samów”, laureata Nagrody Filmowej Parlamentu 
Europejskiego LUX 2017. Na seansie pojawiło się 180 
osób, które wcześniej wysłuchały wprowadzenia do 
filmu, wygłoszonego przez prof. Marię Sibińską. Po 
projekcji odbyła się debata zatytułowana „O ludach 
Północy - tożsamość i różnorodność kultur 
europejskich”. 
 
30 listopada - debata „Demokracja w epoce post-prawdy. Czy grozi nam cyfrowa dyktatura?” 
i pokaz filmu „Czyściciele internetu” z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa 
 

30 listopada w Domu Prasowym Foksal odbyła 
się debata z okazji corocznego wręczenia 
Nagrody im. A. Sacharowa, którą w 2018 roku 
otrzymał ukraiński reżyser Oleg Sencow. W 
panelu zasiedli: poseł do PE Andrzej GRZYB - 
członek Podkomisji Praw Człowieka PE, dr hab. 
Agnieszka Grzelak z Akademii Leona 
Koźmińskiego, prezes Fundacji Panoptykon 
Katarzyna Szymielewicz, Jakub Turowski, szef 
zespołu Facebooka ds. polityki publicznej w 
Polsce i krajach bałtyckich oraz dr Dominik 
Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dyskusję prowadziła dziennikarka TOK FM Karolina Głowacka. Uczestnicy zastanawiali się, jak 
cyfryzacja zmieniła debatę publiczną i czy ten proces stanowi zagrożenie dla demokracji, jak w dobie  
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powszechnego dostępu do Internetu wygląda prywatność i jak radzić sobie ze zjawiskiem fake news. 
Po debacie, w której wzięło ok. 40 osób, wyświetlony został film „Czyściciele Internetu” o 
pracownikach jednej z platform cyfrowych, których zadaniem jest sprawdzanie i usuwanie 
wulgarnych i drastycznych treści zamieszczanych przez użytkowników. 
 
4 -18 grudnia - nowa edycja konkursu Euroscola  

W konkursie Euroscola główną nagrodą jest dofinansowanie 
wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie 
zwycięzcy będą mogli zasiąść w fotelach posłów do PE na sali 
plenarnej i przeprowadzić symulację obrad PE. Konkurs 
przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat 
i składa się z dwóch etapów. W pierwszym (4-18 grudnia) 
uczniowie rozwiązują quiz internetowy z wiedzy o Unii 
Europejskiej na stronie www.euroscola.pl, a w drugim - 
przygotowują zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, 
eseju lub memu na jeden z tematów: 

1. Krzywizna banana i marchewka, która jest owocem - jak 
zwalczać nieprawdziwe informacje o UE?                                                                                                       
2. Przyjaźń ponad granicami - mój europejski przyjaciel. Zjednoczeni w różnorodności - co to 
znaczy? 
4. Masz wybór - dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
5. Jestem Europejczykiem - co to znaczy? Co nas łączy, co nas dzieli?         
6. Co byście zmienili w Unii Europejskiej, a czego nie chcecie zmieniać? 

Do pierwszego etapu przystąpiło 289 grup ze szkół z całej Polski. Wyniki pierwszego etapu zostały 
ogłoszone 14 stycznia 2019 r. Zadanie kreatywne należy dostarczyć do 5 marca 2019 roku a wyniki 
zostaną ogłoszone 21 marca 2019 roku. 

7 grudnia - spotkanie z członkami Europejskiego Forum Studentów - „The Future of 
Education” 

7 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie ze studentami Europejskiego Forum Studentów AEGEE 
(Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe), podczas którego przedstawiona została 
platforma wyborcza www.tymrazemglosuje.eu i założenia  kampanii profrekewncyjnej 
nadchodzących wyborów do PE. Na spotkaniu obecnych było 30 osób. 
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10 grudnia - udział w festiwalu Watch Docs: pokaz filmu „Proces: Federacja Rosyjska vs. 
Oleg Sencow” 
 

10 grudnia w Zamku Ujazdowskim Biuro PE we 
współpracy z festiwalem filmów o prawach człowieka 
WatchDocs zorganizowało pokaz filmu „Proces: Federacja 
Rosyjska vs. Oleg Sencow”. Film opowiada o kulisach 
pokazowego procesu ukraińskiego reżysera Olega 
Sencowa, tegorocznego laureata Nagrody im. Sacharowa. 
Po seansie odbyło się spotkanie z Oleksandrem 
Jankowskim, redaktorem naczelnym Radia Krym.Realia i 
redaktorem stacji telewizyjnej Czernomorskaja, który 
opowiedział o trudnej sytuacji mieszkańców na 

okupowanym przez Rosjan Krymie i podkreślił, że Nagroda przyznana reżyserowi ma ważny wymiar 
symboliczny także dla pozostałych więźniów politycznych.  
 
10 grudnia - debaty oksfordzkie „Parlament Europejski - realny głos obywateli w Unii 
Europejskiej”. 
 
Pracownik BPE był członkiem jury w debatach 
oksfordzkich zorganizowanych przez Punkt 
Informacji Europejskiej Europe Direct i 
Politykę Rozwoju Urzędu m. st. Warszawy, 
które odbyły się w Centrum Kreatywności 
Targowa. W finałach brały udział XLIV 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha 
z Warszawy oraz późniejszy zwycięzca Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III z 
Legionowa. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny 
jest wyjazd studyjny do Brukseli połączony ze 
zwiedzaniem instytucji europejskich, 
zorganizowany przez poseł do PE Danutę 
HÜBNER. 
 
11 grudnia - szkolenie dla Team Europe 
 
11 grudnia odbyło się szkolenie dla Team Europe, grupy ekspertów współpracującej z 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy spotkania na Uniwersytecie 
Warszawskim zapoznali się z założeniami kampanii „Tym razem głosuję”.. 
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14 - 16 grudnia - Dni Nagrody LUX w Warszawie 

 
Coroczne Dni Nagrody LUX, w ramach których 
zaprezentowano trzy filmy - finalistów konkursu o 
Nagrodę Filmową Parlamentu Europejskiego LUX 
odbyły się w warszawskim kinie Muranów. Na 
bezpłatnych pokazach widzowie mogli zobaczyć filmy 
Kobieta idzie na wojnę, Styx, Po drugiej stronie drzwi. 
14 grudnia, przed seansem pierwszego filmu miała 
miejsce debata „Przyszłość kina europejskiego: szanse 
i zagrożenia”, z udziałem poseł do Parlamentu 
Europejskiego Julii PITERY, kierownika produkcji 
Platige Image Katarzyny Jarzyny oraz dyrektora 
artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Nowe 

Horyzonty Marcina Pieńkowskiego. Debatę poprowadziła dziennikarka filmowa Magda Sendecka. 
W ciągu trzech dni filmy obejrzało ponad 600 widzów. 
 
 
BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z INTERESARIUSZAMI 
 
 
10 stycznia - prezentacja działalności BPE dla nauczycieli w seminarium przedwyjazdowym 

  
Tego dnia pracownik Biura Parlamentu Europejskiego był obecny na spotkaniu przedwyjazdowym 
do Brukseli zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W spotkaniu 
i wyjeździe wzięło udział kilkunastu nauczycieli z całej Polski oraz grupa pracowników instytutów 
kultury. Przedstawicielka BPE zaprezentowała programy PE dla szkół i nauczycieli takie jak EPAS, 
Euroscola, Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży oraz przekazała informacje na temat 
publikacji BPE.   
 
 
24 - 26 stycznia - spotkanie Sieci Punktów Informacji Europejskiej Unii Europejskiej EUROPE 
DIRECT w Polsce 
 

 
Dyrektor BPE Jacek Safuta uczestniczył w otwarciu 
trzydniowego spotkania sieci unijnych punktów 
informacyjnych w Polsce zorganizowanego w 
Warszawie przez Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce. Jacek Safuta przedstawił plany 
BPE w Polsce na rok 2018, a szczególnie założenia 
kampanii profrekwencyjnej „Tym razem głosuję”.  
  



Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 
     

28 
 

 
31 stycznia - seminarium dla nauczycieli rozpoczynające Europejski Rok Dziedzictwa 
Kulturowego 
 
Seminarium „Dziedzictwo z klasą” 
poświęcone edukacji o europejskim 
dziedzictwie kulturowym to kolejna wspólna 
inicjatywa Warszawskiego Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 
Szkoleń, Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej i Biura Parlamentu 
Europejskiego. 
 
Podczas seminarium nauczyciele zapoznali 
się z materiałami Przenośnego Centrum 
Interpretacji Dziedzictwa i dowiedzieli się, jak można kształtować edukację kulturową wśród 
najmłodszych i starszych uczniów. W seminarium wzięło udział około 40 nauczycieli warszawskich 
szkół, w tym jedna szkoła związana z programem EPAS Szkoła-Ambasador Parlamentu 
Europejskiego.  
 
13 lutego - spotkanie z interesariuszami ws. wspólnej polityki rolnej  
 
 

Tematem spotkania z posłem Czesławem 
SIEKIERSKIM, przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi była przyszłość 
Wspólnej Polityki Rolnej. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, liczni 
interesariusze oraz dziennikarze 
specjalistycznych mediów. Po zabraniu głosu 
przez posła nastąpiła prezentacja pracy 
Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej przy 
Przewodniczącym Komisji AGRI. Następnie 
prelegenci odpowiedzieli na pytania 
zebranych gości. Wydarzenie, w którym 

wzięło udział ponad 50 osób, odbyło się w ramach cyklu spotkań z interesariuszami organizowanym 
przez BPE w Polsce na tematy, którymi zajmuje się Parlament jako unijny ustawodawca i było 
transmitowane na żywo w mediach społecznościowych biura. 
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14 lutego - debata z cyklu „Pytania o Europę”  
 
14 lutego Dyrektor BPE Jacek Safuta 
uczestniczył w debacie pt. „Jakie są 
ekonomiczne koszty i korzyści z migracji?” 
zorganizowanej w ambasadzie Królestwa 
Niderlandów w Warszawie. Dyskusja odbyła 
się w ramach projektu „Pytania o Europę”, w 
którym Parlament Europejski we współpracy z 
Instytutem Spraw Publicznych inicjuje debatę 
publiczną na  tematy ważne dla Europy. 
 
2 marca - debata ekspercka: Nowe 
Europejskie Cele Recyklingu  
 

Tematem spotkania zorganizowanego 
wspólnie z portalem eksperckim Euractiv.pl 
i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
była gospodarka o obiegu zamkniętym i 
działania Parlamentu Europejskiego w tej 
sprawie. W debacie wziął udział poseł do PE 
Andrzej GRZYB, członek Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI) oraz eksperci z Komisji 
Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, 
NGOsów i świata akademickiego.  

Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem 
firm, przedsiębiorstw, przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska i jednostek 
państwowych, uczestniczyło w niej około 50 osób.  
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5 marca - spotkanie z interesariuszami „Jak Wspólna Polityka Rolna wspiera obszary 
wiejskie?”  

Spotkanie z interesariuszami z udziałem 
przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PE Czesława 
SIEKIERSKIEGO zorganizowane było 
wspólnie z Komisją Europejską i portalem 
Euractiv.pl. 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele 
Sejmu RP, Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
Państwowego Instytutu Badawczego. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyciągając ponad 60 gości. 
 

9 maja - „Twój głos w Europie - wpływ Parlamentu Europejskiego na kształt polityk unijnych”   

 
Pat COX, przewodniczący PE w latach 2002-
2004 odwiedził Warszawę z okazji obchodów 
Dnia Europy 2018. Debata zorganizowana 9 
maja przez Biuro Parlamentu Europejskiego 
i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Polsce miała na celu wymianę poglądów z 
interesariuszami - przedstawicielami 
instytucji, organizacji pozarządowych i 
środowisk naukowych - o coraz bardziej 
znaczącej roli Parlamentu w projekcie 
europejskim. Spotkanie otworzyli Dyrektor 
Biura PE Jacek Safuta oraz Dyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.  
W trakcie spotkania z grupą interesariuszy Pat COX podkreślił znaczenie uczestnictwa w wyborach 
do PE. Zwrócił uwagę, że Parlament jest demokratycznym, prawdziwie europejskim forum, w którym 
posłowie z różnych krajów członkowskich zasiadają razem w grupach politycznych, komisjach i 
delegacjach parlamentarnych. Debata miała szczególne znaczenie w kontekście wyzwań stojących 
obecnie przed Unią Europejską i kampanii przed wyborami do PE zaplanowanymi na maj 2019 roku. 
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17 maja - Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo kulturowe współczesnej Europy” 
 

 
Konferencja współorganizowana z 
Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
zgromadziła nauczycieli ze szkół polskich 
i zagranicznych (z Francji, Niemiec, 
Portugalii, Rumunii, Węgier i Włoch). 
Nauczyciele przedstawili swoje 
doświadczenia i obserwacje związane z 
napływem migrantów i coraz liczniejszym 
pojawianiem się ich dzieci w szkołach. W 
konferencji wzięło udział 45 osób. 
 
 

 
18 maja - seminarium „Rzadkie choroby - wartość dodana współpracy europejskiej” 
 
„Tylko wspólne badania, konsolidacja, 
koordynacja i dzielenie się doświadczeniem 
mogą przynieść realny postęp w radzeniu 
sobie z chorobami rzadkimi” – podkreślił 
poseł Marek PLURA, wiceprzewodniczący 
zespołu PE ds. osób niepełnosprawnych i 
inicjator spotkania, które odbyło się 18 maja 
w Biurze PE w Warszawie. W spotkaniu 
udział wziął także poseł Bolesław PIECHA. 

Spotkanie, w którym uczestniczyło 40 osób, 
odbyło się w ramach cyklu spotkań z 
interesariuszami majonych na celu ułatwienie 
kontaktów i wymiany poglądów między posłami a interesariuszami zainteresowanymi decyzjami 
podejmowanymi poprzez PE.. 
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8 czerwca - „Jaki budżet Unii Europejskiej po 2020 r.?“ Polsko-niemiecko-francuska debata 
o pieniądzach 
 

Spotkanie, zorganizowane wspólnie przez 
Instytut Spraw Publicznych, Fundację i Biuro 
Parlamentu Europejskiego w Polsce w ramach 
cyklu „Pytania o Europę”, było przyczynkiem 
do dyskusji na temat priorytetów budżetowych 
Polski, Niemiec i Francji po 2020 r.  
 
Na „Pytania o Europę” zadawane przez 
zgromadzonych interesariuszy odpowiadali 
posłowie do PE Jans GEIER i Czesław 
SIEKIERSKI oraz Laurent Saint-Martin, 
poseł do francuskiego Zgromadzenia 
Narodowego i Marcin Święcicki, poseł na 

Sejm RP. 
 

8-9 czerwca - Warsztaty PE w trakcie Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych 
 
W czasie kongresu, w ramach „Kawiarni Liderów”, odbyły się warsztaty współorganizowane przez 
BPE w Polsce i poświęcone promocji uczestnictwa w wyborach do PE w 2019. Uczestnicy 
rozmawiali o tym, jak zwiększyć frekwencję w wyborach do PE w ramach kampanii informacyjnej 
„Tym razem głosuję” przygotowywanej przez Parlament. 
 
Organizowany przez Fundację im. Kazimierza 
Pułaskiego i Centrum Stosunków Międzynarodowych 
kongres był pierwszą edycją konferencji Globalny 
Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów 
Międzynarodowych. Wydarzenie było okazją do 
interdyscyplinarnego spotkania polskich ekspertów 
pracujących w organizacjach i instytucjach 
międzynarodowych, a także powiązanych z nimi 
ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach 
sektora prywatnego. 
 
Kongres zgromadził ponad 50 ekspertów z Brukseli, 
20 byłych i obecnych ambasadorów oraz ponad 250 uczestników z doświadczeniem zawodowym w 
organizacjach międzynarodowych, sektorze pozarządowym, nauce oraz biznesie. 
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8 i 15 czerwca - zakończenie roku szkolnego programu Szkoła-Ambasador 2017/2018 
 

8 czerwca we Wrocławiu odbyło się spotkanie 
certyfikacyjne z nauczycielami kończące 
pracę nad projektem Szkoła-Ambasador 
Parlamentu Europejskiego (EPAS) w roku 
szkolnym 2017/2018.  
 
Gość honorowy, poseł Lidia GERINGER DE 
OEDENBERG, wręczyła tablice oraz 
dyplomy dla szkół, które pomyślnie spełniły 
warunki programu.  
 

 
Drugie spotkanie certyfikacyjne programu 
EPAS odbyło się w Warszawie. 
Przewodnicząca Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (AFCO) Danuta 
HÜBNER opowiedziała o swojej pracy 
w PE, a w szczególności o działalności 
kierowanej przez nią komisji.  
 
W obu spotkaniach wzięło udział 70 osób: 
dyrektorzy szkół realizujących program, 
nauczyciele (Starsi Ambasadorowie) i 
uczniowie (Młodsi Ambasadorowie). 
 
 
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego jest programem dla szkół ponadgimnazjalnych, 
a w szczególności techników i liceów. Ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat 
Europy i demokracji europejskiej, jak również zachęcanie do udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w roku 2019. W roku szkolnym 2015/2016 w programie uczestniczyło 18 szkół, 
w 2016/2017 już 36, a kolejne 12 zostało przyjęte do programu na rok szkolny 2017/2018. W roku 
szkolnym 2018/2019 do udziału w programie zgłosiło się 51 szkół. 
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15 czerwca - wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Jak zachęcać do głosowania?  
 

Poseł do PE Róża THUN uczestniczyła 
w debacie z cyklu „Pytania o Europę” 
zorganizowanej we współpracy 
z Instytutem Spraw Publicznych. Podczas 
debaty dyrektor BPE Jacek Safuta 
przedstawił wyniki najnowszego 
Eurobarometru. W kolejnej części 
pracownik BPE przedstawił działania, jakie 
Parlament Europejski będzie podejmował w 
celu informowania obywateli przed 
wyborami do PE. Jednym z rozwiązań 
będzie kampania profrekwencyjna  poprzez 
platformę www.tymrazemglosuje.eu 
służącą temu, by aktywni obywatele 
zachęcali swoich znajomych do głosowania.  

 

27-28 sierpnia - seminarium dla Punktów Informacyjnych Europe Direct 
 
Pierwszego dnia przedstawione zostały priorytety 
kampanii informacyjnej PE i wydarzenia planowane 
przez BPE i Punkty Informacyjne, Następnie odbyło 
się szkolenie dotyczące mediów praca warsztatowa i 
przedstawienie platformy internetowej 
www.tymrazemglosuje.eu. 
Drugiego dnia przeprowadzone zostały warsztaty 
„Jak uczyć i rozmawiać o Unii Europejskiej?”, po 
zakończeniu których odbyło się spotkanie i dyskusja 
z dr Małgorzatą Bonikowską, prezes Centrum 
Stosunków Międzynarodowych. 
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14 września - spotkanie z interesariuszami „Dla kogo i na co? Jakie będą wieloletnie ramy 
finansowe po 2020 roku?" 
 

Poseł Jan OLBRYCHT, jako współsprawozdawca 
z ramienia Komisji Budżetowej PE, spotkał się z 
interesariuszami, żeby porozmawiać o przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027. 
Przedstawiciele instytucji, organizacji i środowisk 
zainteresowanych tą tematyką, a także media 
specjalistyczne, miały możliwość zapoznania się 
z aktualnym stanem prac oraz stanowiskiem Parlamentu 
Europejskiego, który ma prawo wyrazić zgodę na lub 
odrzucić wieloletnie ramy finansowe Unii i który uchwala 
wspólnie z Radą UE coroczny budżet UE. Spotkanie, w 
którym uczestniczyło 30 osób, odbyło się w ramach cyklu 

spotkań organizowanych przez BPE z posłami-sprawozdawcami i było transmitowane na żywo w 
mediach społecznościowych biura. 
 
 
19 - 21 września - wizyta delegacji LIBE w Polsce 
 
W tych dniach przebywała w Polsce delegacja 
Komisji Wolności Obywatelskich, Spraawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w składzie: Nicolas 
BAY, Joelle BERGERON, Frank ENGEL, Claude 
MORAES (przewodniczący), Judith 
SARGENTINI, BARBARA SPINELLI i 
Valdemar TOMAŠEVSKI. BPE zapewniło obsługę 
medialną, m.in. zorganizowało konferencję prasową, 
i pomagało delegacji w zorganizowaniu spotkań m.in. 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. 
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20-21 września - szkolenia dla szkół biorących udział w programie Szkoła-Ambasador 
Parlamentu Europejskiego  
 

Dwudniowe warsztaty były skierowane 
zarówno dla szkół, które pierwszy raz biorą 
udział w projekcie Szkoła-Ambasador, jak 
i dla placówek, które kolejny rok 
zaangażowane są w to przedsięwzięcie. 
Nauczyciele poznali najważniejsze 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
i działalnością PE, zaktualizowali swoją 
wiedzę, zwłaszcza z zakresu demokracji 
parlamentarnej i obywatelstwa 
europejskiego. Dowiedzieli się także, czym 
jest metoda projektu edukacyjnego i jak 
włączyć tę metodę do nauczania o UE i PE. 
Ponadto mogli podzielić się swoim 

doświadczeniem i poznali nowe formy ćwiczeń dla swoich uczniów. Drugiego dnia wzięli udział w 
uroczystości wręczenia Nagrody Obywatelskiej. W warsztatach uczestniczyło 50 osób. 
 
26 października - spotkanie Sieci i Punktów Informacyjnych Europe Direct 
 
26 października w Warszawie odbyło się spotkanie sieci i punktów informacyjnych Europe Direct, 
podczas których m.in. przedstawiono informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
 
 
5 listopada - spotkanie „Europejski Fundusz Obronny - nowe możliwości dla przemysłów 
obronnych państw UE” 
 
5 listopada w Biurze PE odbyło się 
spotkane wiceprzewodniczącego PE 
Zdzisława KRASNODĘBSKIEGO z 
przedstawicielami polskiego przemysłu 
zbrojeniowego, ośrodkami badawczymi 
i przedstawicielami rządu na temat 
planowanego uruchomienia 
Europejskiego Funduszu Obronnego. 
Poseł-sprawozdawca podkreślił, że do 
osiągnięcia sukcesu przez Polskę 
niezbędna będzie promocja krajowego 
potencjału, jak również rozpoczęcie 
poszukiwań zagranicznych partnerów do 
projektów.  
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Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 20 osób, odbyło się w ramach cyklu spotkań 
organizowanych przez BPE, aby umożliwić wymianę poglądów między posłami-sprawozdawcami 
PE a interesariuszami i było transmitowane na żywo w mediach społecznościowych biura. 
 
 
7 listopada - konferencja „Edukacja Europejska - rozwijanie kreatywności, samodzielności i 
innowacyjności” 
 

7 listopada BPE razem z Przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej i  Warszawskim Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
zorganizowało międzynarodową konferencję  w 
której udział wzięło 50 nauczycieli, w tym 
przedstawiciele szkół z Włoch, Rumunii, 
Portugalii, Estonii, Bułgarii i Turcji. 
Nauczyciele omówili organizację edukacji 
europejskiej w swoich szkołach i pokazali 
wpływ projektów na swoją szkołę i tworzenie 
klimatu samorządności. 
 
 

 
 
19 listopada - debata ekspercka „Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a 
zwiększona wydajność rolnictwa” 
 
Spotkanie z udziałem przewodniczącego 
Komisji AGRI Czesława SIEKIERSKIEGO 
miało na celu rozmowę o przyszłości polskiego 
i europejskiego rolnictwa, innowacjach oraz 
powiązaniach między wzrostem gospodarczym, 
wydajnością rolnictwa i klimatem. Wśród 
panelistów znaleźli się przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Komisji Europejskiej, Sejmu RP czy świata 
akademickiego. W spotkaniu,  zorganizowanym 
wspólnie przez BPE i portal Euractiv.pl, wzięło 
udział 50 interesariuszy. 
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7-8 grudnia - seminarium dla nauczycieli „Demokracja parlamentarna w praktyce” 
 

Pierwszego dnia seminarium uczestnicy wysłuchali wykładu dr Anny Materskiej-Sosnowskiej na 
temat istoty demokracji parlamentarnej, a następnie dyskutowali o metodach przygotowania do 
przyszłorocznych wyborów młodzieży. Później odbył się warsztat pt. „Jak uczyć o prawach 
człowieka?” Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium był udział w 18. Festiwalu Filmowym 
Watch Docs „Prawa człowieka w filmie”. Drugi dzień zaczął się od dyskusji na temat obejrzanego 
dzień wcześniej filmu. Następnie odbyło się spotkanie z byłym posłem do PE Pawłem Kowalem na 
temat najważniejszych wyzwań w relacjach Polska - UE. Ostatnim punktem seminarium były 
warsztaty z Olgą Napiontek z fundacji Civis Polonus pt. „Jak uczyć o demokracji, by była dla 
młodych ludzi ważna?”, po którym odbyło się podsumowanie dwóch dni seminarium. W warsztatach 
wzięło udział 17 nauczycieli.  

 

BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z MEDIAMI 
 
 
2 lutego - Konferencja prasowa posłanki-sprawozdawczyni Róży THUN  
 

Na cztery dni przed głosowaniem w sprawie nowych przepisów 
dotyczących blokowania geograficznego oraz innych form 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową 
klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności, BPE zorganizowało konferencję prasową 
posłanki-sprawozdawczyni Róży THUN z Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Posłanka 
odpowiedziała na pytania, co zmieni się w sprzedaży 
internetowej towarów dla konsumentów i przedsiębiorców na 
terenie UE, jakie mechanizmy ochrony praw konsumentów 
zawiera projekt nowego prawa oraz jak zabezpiecza on 
przedsiębiorców. Konferencja była transmitowana na żywo w 
mediach społecznościowych biura. 
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2 lutego - rozmowa o fake newsach ze studentami dziennikarstwa w Łodzi 
 
Spotkaniami w Akademii Humanistyczno 
Ekonomicznej w Łodzi i łódzkiej Społecznej 
Akademii Nauk rozpoczął się tegoroczny cykl 
prezentacji dla studentów dziennikarstwa na temat 
serwisu prasowego PE, fake newsów o UE i źródeł 
informacji o Parlamencie. Biuro PE w Warszawie 
organizuje takie spotkania we współpracy 
z wydziałami dziennikarstwa w całej Polsce. 
Przyszli dziennikarze mieli okazję dowiedzieć się, 
skąd biorą się nieprawdziwe informacje o Unii 
Europejskiej, jakie motywy przyświecają ich 
powstawaniu, jakie elementy tekstów prasowych 
powinny wzbudzić czujność i jak zweryfikować informacje. Studenci poznali także sposoby 
wykorzystania mediów społecznościowych przez serwis prasowy Parlamentu i zasady moderacji 
dyskusji. W zeszłym roku podobne spotkania odbyły się w 6 uczelniach w całej Polsce, a siedemnastu 
studentów wzięło udział w seminarium podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu. 
 
 
2 marca - konferencja prasowa posła-sprawozdawcy Jana OLBRYCHTA 
 
Przed głosowaniem w sprawie wieloletnich ram 
finansowych Unii Europejskiej BPE 
zorganizowało konferencję prasową posła-
sprawozdawcy Jana OLBRYCHTA, członka 
parlamentarnej Komisji Budżetowej (BUDG). 
Zwiększenie wieloletniego budżetu UE, 
utrzymanie finansowania dotychczasowych 
polityk, w tym polityki spójności i rolnej, 
zwiększenie finansowania programów 
dotyczących innowacyjności i młodzieży - to 
główne postulaty zawarte w projekcie 
stanowiska Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wieloletnich ram finansowych UE po 
2020 roku.  
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19 marca - konferencja prasowa przewodniczącej AFCO Danuty HÜBNER 
 

Dzień po zakończeniu marcowej sesji 
plenarnej w Brukseli, BPE zorganizowało 
konferencję prasową przewodniczącej 
Komisji Spraw Konstytucyjnych PE 
Danuty HÜBNER, zasiadającej w 
sześcioosobowym zespole parlamentarnym 
ds. Brexitu.  
Wydarzenie dotyczyło przyszłości Europy 
i negocjacji w sprawie Brexitu. 
Przewodnicząca odpowiedziała na pytania 
na jakich zasadach ułożyć relacje między 
Unią Europejską a Wielką Brytanią po 

Brexicie? Jakie będą konsekwencje dla Polski, polskich obywateli i biznesu?  
 
 
12 kwietnia - warsztaty dla redaktorów informacyjnych serwisów internetowych, radia 
i telewizji 
 

Trzynastu dziennikarzy wzięło udział w warsztatach 
dla redaktorów informacyjnych serwisów 
internetowych, radia i telewizji, zorganizowanych w 
BPE w Polsce. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie 
szukać i w jaki sposób korzystać z zasobów materiałów 
audiowizualnych serwisu prasowego Parlamentu 
Europejskiego - nagrań wypowiedzi posłów, statystyk, 
dokumentów źródłowych i analiz, gdzie znaleźć 
darmowe zdjęcia, infografiki i filmy wideo dotyczące 
spraw europejskich, oraz jak uruchomić transmisję na 

żywo z Parlamentu Europejskiego. 
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20 kwietnia - konferencja prasowa posła-sprawozdawcy Jerzego BUZKA 
 
Rewizja Dyrektywy Gazowej - w jaki 
sposób zwiększy bezpieczeństwo 
energetyczne Europy? Dlaczego 
zlikwidowanie luk prawnych jest ważne w 
kontekście planów budowy Nord Stream 
2? Jakie zmiany zaproponował 
sprawozdawca PE w tej sprawie? Biuro 
Parlamentu Europejskiego w Polsce 
zorganizowało konferencję prasową 
przewodniczącego Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) 
Jerzego BUZKA na temat rewizji 
Dyrektywy Gazowej tuż po przyjęciu 
zapisów na sesji plenarnej PE i w 
przeddzień rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi. 
 
 
23 kwietnia - konferencja prasowa posła-kontrsprawozdawcy Kosmy ZŁOTOWSKIEGO 
 

Czy objęcie transportu przepisami 
o delegowaniu pracowników stworzy nowe 
bariery w świadczeniu usług, o rodzajach 
transportu jakie będą podlegać nowym 
regulacjom, a także o tym jakie nadużycia 
w transporcie mają zostać wyeliminowane 
przez nowe przepisy mówił na konferencji 
prasowej poseł-kontrsprawozdawca grupy 
EKR do raportu w sprawie delegowania 
pracowników w sektorze transportu Kosma 
ZŁOTOWSKI.  

Konferencja została zorganizowana w czasie 
prac nad kształtem nowych regulacji w Komisji Transportu i Turystyki PE, kiedy regulacja 
znajdowała się na etapie negocjacji poprawek kompromisowych między grupami politycznymi.  
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18 maja - konferencja prasowa posła Michała BONIEGO 
 
Konferencja prasowa posła do PE Michała BONIEGO z Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) poświęcona była 
budowie europejskiego superkomputera. Poseł tłumaczył jak 
zbudować europejski komputer eksaskalowy i rozwijać 
technologie AI. W Unii Europejskiej nie ma w tej chwili żadnego 
z 10 najsilniejszych na świecie superkomputerów pozwalających 
- między innymi - dokonywać szybkich obliczeń, stąd pomysł 
budowy dwóch komputerów pre-eksaskalowych i dwóch 
petaskalowych. Początkowe koszty inwestycji, szacowane na ok. 
900 milionów euro, mają zostać pokryte z budżetu Unii oraz 
dzięki wsparciu finansowemu podmiotów prywatnych. 
  
 
Maj - spotkania ze studentami dziennikarstwa „Kto nam 
wciska kit, czyli informacja w erze post-prawdy” 
 

Kolejne spotkania ze studentami dziennikarstwa na temat tego, jak 
prezentowane są sprawy dotyczące Unii Europejskiej, jak działa 
serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, gdzie szukać i jak 
weryfikować informacje o Parlamencie Europejskim i Unii 
Europejskiej odbyły się w maju na wydziałach dziennikarstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
W pierwszej połowie roku w realizowanym przez BPE programie 
wzięło udział 155 osób. 
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19-21 czerwca - seminarium dla dziennikarzy w Brukseli 
 
W dniach 19 - 21 czerwca w Brukseli odbyło się seminarium dla dziennikarzy radia i telewizji 
zorganizowane przez BPE. Uczestnicy spotkali się z posłami do PE: wiceprzewodniczącymi 
Zdzisławem KRASNODĘBSKIM i Bogusławem LIBERADZKIM oraz Januszem 
LEWANDOWSKIM. Dziennikarze   zapoznali się z ofertą PE dla mediów, w tym serwisami 
audiowizualnym i prasowym, odwiedzili również Dom Historii Europejskiej.  

 
W seminarium uczestniczyło 15 przedstawicieli mediów z Polski, reprezentujących w głównej mierze 
redakcje lokalne i regionalne. 
 
 
9-11 października - seminarium dla dziennikarzy w Brukseli 
 
W dniach 9 - 11 października w Brukseli odbyło się seminarium 
dla dziennikarzy zorganizowane przez BPE. Uczestnicy, oprócz 
zwiedzenia centrum audiowizualnego i Domu Historii 
Europejskiej, mieli okazję spotkać się z europosłami - Januszem 
LEWANDOWSKIM, Bogusławem LIBERADZKIM i 
Ryszardem CZARNECKIM. W seminarium wzięło udział 13 
osób, reprezentujących radio, prasę, telewizję i media internetowe. 
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5 listopada - konferencja prasowa wiceprzewodniczącego PE i sprawozdawcy Zdzisława 
KRASNODĘBSKIEGO 
 

Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego PE 
Zdzisława KRASNODĘBSKIEGO z Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) 
poświęcona była Europejskiemu Funduszowi 
Obronnemu i poprzedziła spotkanie z 
interesariuszami zorganizowane tego samego 
dnia.  
 
 
 
 
 

 
 
13-15 listopada - seminarium dla studentów dziennikarstwa w Strasburgu 
 
W dniach 13 - 15 listopada w Strasburgu odbyło się seminarium dla studentów dziennikarstwa w 
Strasburgu, zorganizowane przez BPE. Studenci zostali oprowadzeni po studiach radiowych i 
telewizyjnych Parlamentu, a także po centrum audiowizualnym oraz tzw. Strefie Vox-
Box.Uczestnicy spotkali się także z europosłami - Lidią GERINGER DE OEDENBERG, 
Ryszardem CZARNECKIM oraz Michałem BONIM. Pod koniec seminarium studenci mieli 
okazję do realizacji własnych projektów redakcyjnych oraz ewentualnych dalszych rozmów z 
europosłami. Do Strasburga pojechało 18 osób. 
 
 
16 listopada - konferencja prasowa posła Michała BONIEGO 
 
Konferencja prasowa posła - kontrsprawozdawcy 
Michała BONIEGO dotyczyła projektu nowego 
funduszu wspierającego promocję i ochronę wartości 
europejskich, takich jak demokracja czy rządy prawa 
m.in. poprzez wsparcie finansowe dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. W czasie prac nad 
funduszem postulowano m.in. zwiększenie środków 
dla promocji wartości europejskich czy uproszczenie 
procedur ubiegania się o unijne granty.  
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20 listopada - śniadanie prasowe 
 

20 listopada w sali konferencyjnej Biura PE 
odbyło się śniadanie prasowe, które 
zainaugurowało ogólnoeuropejską akcję 
informacyjną przed przyszłorocznymi 
wyborami europejskimi. W czasie spotkania 
zaprezentowana została platforma 
www.tymrazemglosuje.eu. Gościem 
specjalnym był dr Dominik Batorski z 
Uniwersytetu Warszawskiego, który 
przedstawił mechanizmy wpływu działań w 
mediach społecznościowych na frekwencję 
wyborczą i wybory polityczne, opierając się 
na przykładach z najważniejszych kampanii  

wyborczych z ostatnich lat. W wydarzeniu wzięło udział 20 dziennikarzy i przedstawicieli 
zainteresowanych instytucji oraz wolontariusze, którzy zaangażowali się w kampanię „Tym razem 
głosuję”. 
 
 
21 - 22 listopada - seminarium dla szefów redakcji 
w Brukseli 
 
W dniach 21 - 22 listopada w Brukseli odbyło się 
seminarium dla 10 redaktorów, którzy spotkali się z 
wiceprzewodniczącymi Parlamentu Europejskiego 
Zdzisławem KRASNODĘBSKIM i Bogusławem 
LIBERADZKIM, przewodniczącą Komisji Spraw 
Konstytucyjnych Danutą HÜBNER oraz brytyjskim 
europosłem Richardem ASHWORTHEM.  
Uczestnicy seminarium zapoznali się także z ofertą 
działu prasowego PE w Brukseli. 
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26 listopada - konferencja prasowa wiceprzewodniczącego PE i posła-sprawozdawcy 
Bogusława LIBERADZKIEGO 
 

Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego 
Bogusława LIBERADZKIEGO dotyczyła 
szczegółów pakietu praw pasażerów kolei. 
Poruszone zostały kwestie wyższego 
odszkodowania za opóźnienia pociągów, 
ochrony pasażera w podróży z przesiadkami, a 
także ułatwienia dla niepełnosprawnych i 
rowerzystów. 
 
 
 

 
29 listopada - seminarium dla dziennikarzy internetowych 
 
29 listopada w warszawskim biurze Parlamentu 
Europejskiego odbył się warsztaty dla dziennikarzy 
internetowych. Dziennikarze dowiedzieli się, w jaki 
sposób funkcjonuje serwis prasowy PE i w jaki 
sposób wyszukiwać komunikaty prasowe i inne 
dokumenty. Ponadto uczestnicy seminarium mogli 
zaktualizować swoją wiedzę na temat praw 
autorskich i wysłuchać wykładu na temat 
wykorzystywaniu przez Parlament streamingu i 
mediów społecznościowych. 
 
 
 
3 grudnia - konferencja prasowa posłanki-sprawozdawczyni Róży THUN  
 

Konferencja prasowa posłanki-
sprawozdawczyni Róży THUN dotyczyła 
przepisów ograniczających możliwości 
blokowania dostępu do zakupów w internecie, 
które weszły w życie właśnie tego dnia. 
Poruszone zostały kwestie dotyczące nie tylko 
sklepów internetowych, ale także platform 
audiowizualnych takich jak Netflix czy HBO 
GO, których owe przepisy mogą dotyczyć w 
przyszłości. Przedsiębiorcy będą mieli 
obowiązek zapewnić internetowym nabywcom 
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zza granicy taką samą cenę i takie same warunki sprzedaży jak klientom lokalnym. 
 
6 grudnia - konferencja prasowa posłów-sprawozdawców Kosmy ZŁOTOWSKIEGO i 
Bolesława PIECHY 
 
Konferencja prasowa posłów Kosmy 
ZŁOTOWSKIEGO i Bolesława PIECHY 
dotyczyła projektu zniesienia sezonowych zmian 
czasu. Przedstawiony został kalendarz prac nad 
projektem oraz jego główne założenia, a także 
wyjaśniony został wpływ zmiany czasu na zdrowie 
publiczne. Proponowany termin zniesienia 
obowiązku zmiany czasu to 31 marca 2021 r..  
 
 
11 grudnia - spotkanie w ramach „MediaTour” z dziennikarzami „Głosu Wielkopolski” na 
temat nadchodzących wyborów europejskich 
 
11 grudnia przedstawiciele działu prasowego BPE wygłosili w Poznaniu prezentację na temat 
zbliżających się wyborów do PE, której słuchaczami byli dziennikarze „Głosu Wielkopolski”. 
Zaznaczony został wpływ wyborów na region oraz możliwości ich relacjonowania przez 
dziennikarzy mediów regionalnych. W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Spotkanie odbyło się w 
ramach cyklu „Media Tour”, obejmującego regionalne spotkania attaché prasowych biur PE w 
krajach członkowskich z dziennikarzami lokalnych mediów. 
 
 
20 grudnia - konferencja prasowa przewodniczącego komisji ITRE Jerzego BUZKA 
 

Konferencja prasowa przewodniczącego Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzego BUZKA 
dotyczyła reformy europejskiego rynku prądu 
elektrycznego. Omówiony został m.in. wpływ reformy na 
polską gospodarkę i sektor energetyczny oraz jej skutki 
dla konsumentów.  
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DZIAŁANIA BPE O CHARAKTERZE CIĄGŁYM 
 
Korespondencja z obywatelami 
 
BPE często służy obywatelom jako pierwsze miejsce, do którego kierują pytania na temat pracy i 
zadań PE. W 2018 roku BPE udzieliło prawie 1800 odpowiedzi na pytania telefoniczne, listowne i 
emailowe. 

 
Monitorowanie mediów 
 
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 PE o bieżących wydarzeniach w Polsce, które mogą 
mieć znaczenie dla Parlamentu.  

 
Granty DG COMM 
 
Jednym z zadań BPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez Dyrekcję 
Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) projektom służącym 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.  

 
Współdziałanie z BPE we Wrocławiu  
 
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. 
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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 

www.twitter.com/PE_Polska 
 

www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/videos  
 
 

                               https://www.instagram.com/pe_polska/ 

 

 
 

Wrocław - Regionalne Biuro Parlamentu Europejskiego 
 

ul. Widok 10 
50-052 Wrocław 

+ 48 71 337 63 63 

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

www.facebook.com/PEWroclaw 

 www.twitter.com/PE_Wroclaw 


