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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 2014 roku:

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

 dalsze upowszechnienie wyniku wyborów, informowanie o ukonstytuowaniu się
organów PE i wyborze szefa Komisji Europejskiej, przesłuchaniach kandydatów na
komisarzy i zatwierdzeniu nowego składu KE przez Parlament;

 informowanie o roli PE poprzez organizację debat, konferencji i spotkań z posłami,
m.in. w ramach cyklu: „Nowy Parlament Europejski”, prezentującego plany
legislacyjne PE nowej kadencji;

 pogłębienie wiedzy o PE wśród obywateli i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, w celu umożliwienia większego zaangażowania w sprawy Unii
Europejskiej;

 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;

 budowanie trwałych relacji z liderami opinii publicznej, mediami i organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego;
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 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;

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

 nasilenie działań w mediach społecznościowych;

 umocnienie kontaktów z mediami i stworzenie posłom dodatkowych możliwości
obecności w mediach jako głównym źródle informacji o PE dla opinii publicznej;

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

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

W 2014 BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 96 tysięcy ulotek, broszur informacyjnych i
materiałów promocyjnych o PE;

 udzieliło ponad 600 odpowiedzi na listy obywateli i ponad 1400 informacji
telefonicznych;

 zorganizowało 4 konferencje prasowe z udziałem posłów do PE;

 wydało ponad 280 komunikatów prasowych i wysłało ponad 1800 informacji
SMS-owych dla dziennikarzy;

 zaprosiło 163 dziennikarzy na seminaria w Polsce i Brukseli i 59 na sesje
Parlamentu w Strasburgu i Brukseli;

 zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w II połowie 2014 r. odwiedziły
39 329 osoby, profilem na portalu Facebook, który „polubiło” do tej pory prawie
9 500 osób, i kontem na portalu Twitter, które obserwuje ponad 2 700osób;

 zaktualizowało aplikację mobilną „Europoseł PL - znajdź swojego europosła”,
która zawiera informacje o polskich posłach do Parlamentu Europejskiego, w tym
o przynależności do komisji parlamentarnych, dane teleadresowe biur czy
odnośniki do profili posłów na portalach społecznościowych;

 zapewniło wyjazdy 480 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;
w tym 24 na European Youth Event w Strasburgu;

 nadzorowało opracowanie 292 przeglądów prasy oraz 292 przeglądów mediów
audiowizualnych.
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DZIAŁANIA BIPE W OKRESIE LIPIEC-GRUDZIEŃ 2014

Lipiec

Letnia Szkoła Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

7 lipca BIPE gościło uczestników letniej szkoły
organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w
Warszawie. Młodzi ludzie z całego świata (m.in.
Korei Południowej, Niemiec oraz Chin)
uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem biura
Jackiem Safutą oraz Witoldem Naturskim.

W trakcie spotkania dyrektor opowiedział
uczestnikom o uprawnieniach Parlamentu
Europejskiego oraz o roli Unii Europejskiej we
współczesnym świecie. W drugiej części
spotkania Witold Naturski wyjaśnił szczegółowo

funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Po drugiej części spotkania odbyła się dyskusja z
udziałem publiczności. Studenci zadawali dużo pytań, w szczególności dotyczących grup
politycznych i prac w komisjach parlamentarnych.

Broszura dla dzieci - „Ola i Tomek odkrywają Europę”

W lipcu ukazała się kolejna edycja publikacji BIPE, przeznaczona dla najmłodszych. Komiks
„Ola i Tomek odkrywają Europę” w przystępny sposób przedstawia dzieciom podstawowe
informacje o UE i o roli, jaką pełni PE. Poza wieloma przydatnymi informacjami o UE,
komiks zawiera konkursy, gry oraz kolorowanki. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 8000
egzemplarzy.

Seminarium dla studentów z Białorusi

16 lipca BIPE gościło 35 studentów z Białorusi,
w ramach projektu „Roots and Treetops”
realizowanego przez British Council w Polsce.
Celem projektu, finansowanego ze środków
Unii Europejskiej, jest wsparcie budowy
otwartego społeczeństwa obywatelskiego na
Białorusi.

Studenci mieli okazję zobaczyć prezentację na
temat działalności oraz roli Parlamentu
Europejskiego, a także zbliżających się
wyborów. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne na temat PE i UE.
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Sierpień

Pokazy filmów-laureatów Nagrody Filmowej PE na festiwalu filmowym Dwa Brzegi

Dwa filmy wyróżnione w ubiegłych latach Nagrodą
Filmową LUX Parlamentu Europejskiego ‒ belgijski
„W kręgu miłości” (LUX 2013) i francuski „Witamy”
(LUX 2009) ‒ spotkały się z dużym zainteresowaniem
publiczności tegorocznego Festiwalu Filmu i Sztuki
Dwa Brzegi, który odbył się 2-10 sierpnia w
Kazimierzu Dolnym.

Pokaz filmu "W kręgu miłości" 8 sierpnia poprzedziło
wystąpienie dziennikarki Grażyny Torbickiej, która
opowiedziała zebranym o Nagrodzie Filmowej LUX i
jej roli w promowaniu kina europejskiego.

Nowa broszura Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce - „Pracujemy
dla Was”

W sierpniu BIPE w Warszawie opublikowało nową broszurę informacyjną. Publikacja zawiera
kluczowe informacje o funkcjonowaniu biura w Polsce: jego celach oraz najważniejszych
działaniach. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Nowa ulotka „Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego
VIII kadencji (2014-2019)”

Również w sierpniu ukazała się ulotka informacyjna zawierająca
fotografie posłów oraz opis ich przynależności do grup politycznych w
Parlamencie Europejskim wraz z nazwą listy, z której zostali wybrani.
Ulotka ukazała się w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Plan Warszawy - ulotka BIPE

W sierpniu w nakładzie 2000 egzemplarzy został wydany po raz kolejny plan Warszawy wraz
z oznaczeniem najważniejszych biur instytucji UE oraz urzędów stołecznych. Na odwrocie
planu znajdują się również najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PE oraz
główne zadania BIPE w Polsce.

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie BIPE portal interia.pl przeprowadził w lipcu i sierpniu, w ramach wieloletniej
umowy, kampanię informacyjną dotyczącą nowej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz
polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Na głównej stronie portalu zostały umieszczone
banery, a użytkownicy portalu mogli dowiedzieć się więcej o nowej kadencji PE dzięki
artykułowi w serwisie Biznes w interia.pl, do którego link był widoczny również na stronie
głównej i serwisie Fakty portalu.
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Wrzesień

Konferencja prasowa posła Jacka Saryusz-Wolskiego

12 września w BIPE w Warszawie odbyła się konferencja
prasowa posła do PE Jacka SARYUSZ-WOLSKIEGO.
Podczas spotkania poseł wyjaśnił zebranym dziennikarzom
kluczowe elementy umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, która
została następnie ratyfikowana 16 września na posiedzeniu
plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI poinformował także, że zgłosił
kandydaturę Euromajdanu do tegorocznej Nagrody im. Andrieja
Sacharowa.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele
następujących mediów: Program 1 Polskiego Radia, Polsat, Ukraińska Agencja Prasowa.

Aktualizacja aplikacji mobilnej „Europoseł PL - znajdź swojego Europosła”
Zaktualizowana i pełna wersja aplikacji mobilnej
Europoseł PL, uwzględniająca wyniki wyborów 25 maja
2014, jest dostępna od września. Aplikacja umożliwia
użytkownikom dostęp do informacji o polskich posłach
do Parlamentu Europejskiego w dowolnej chwili bez
konieczności dostępu do Internetu (po jednorazowym
zainstalowaniu na smartfonie, tablecie lub komputerze).
Aplikacja ta umożliwia - w przejrzysty graficznie sposób
- wyszukiwanie posłów do Parlamentu Europejskiego za

pomocą listy alfabetycznej,
według przynależności do polskich partii i do grup politycznych
oraz według członkostwa w komisjach parlamentarnych.

Nasza aplikacja posiada niezwykle praktyczną funkcję, jaką jest
podział kraju na okręgi wyborcze, z możliwością wyszukania
posłów wybranych w poszczególnych okręgach. Ponadto, oprócz
danych podstawowych i zdjęć, program podaje również funkcje
pełnione w komisjach PE, dane kontaktowe, zarówno unijne jak i
krajowe, adresy stron internetowych, odnośniki do portali
społecznościowych: Facebook, Twitter i YouTube, a także RSS.

Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam. Dostępna jest dla
systemów operacyjnych: iOS w Appstore i Android w Google
Play oraz dla Windows w Windows MarketPlace. Można ją

również pobrać z strony internetowej BIPE europarl.pl w wersji na komputer PC.
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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.

22 września dyrektor BIPE w Warszawie Jacek Safuta
uczestniczył w konferencji prasowej otwierającej
tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków.
23 września w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego odbyła się konferencja na temat
kompetencji interkulturowych w edukacji językowej,
w trakcie której BIPE miało swoje stoisko z
materiałami i publikacjami o działalności BIPE.

20 września w Lublinie i 28 września w Krakowie
BIPE zorganizowało grę miejską z wieloma
ciekawymi zadaniami w różnych językach. Gra cieszyła się zainteresowaniem ponad 300 osób.
W trakcie zabawy, w każdym mieście działało stoisko informacyjne BIPE z licznymi
materiałami promującymi Parlament Europejski. 4 października w ramach Europejskiego Dnia
Języków w Krakowie BIPE zorganizowało pokaz filmu „W kręgu miłości”, laureata
europejskiej nagrody filmowej LUX z 2013 roku.

Internetowa kampania informacyjna

Wrześniowa kampania na portalu interia.pl dotyczyła wyboru nowej Komisji Europejskiej, w
tym przesłuchań kandydatów na komisarzy. Na stronie głównej umieszczono banery,
podwójny billboard oraz link i wstęp do artykułu w serwisie Fakty.

Październik

Jaka przyszłość Europejskiej Unii Energetycznej? - spotkanie z Jerzym Buzkiem

10 października w BIPE w Warszawie odbyło się
spotkanie z Jerzym BUZKIEM, przewodniczącym
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i
Konferencji Przewodniczących Komisji PE.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu #nowyPE
prezentującego polskich posłów pełniących kluczowe
funkcje w Parlamencie Europejskim.
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Spotkanie było poświęcone sprawom przemysłu,
energetyki i badań naukowych oraz kończącym się w
Brukseli przesłuchaniom kandydatów na komisarzy.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób,
przedstawicieli organizacji sektorowych i pozarządowych,
a także reprezentantów polskich mediów, m.in. Polskiego
Radia, TVP Info, Polskiej Agencji Prasowej.

Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli

1-3 października w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium w związku z
przesłuchiwaniami kandydatów na komisarzy UE. Pięciu uczestników reprezentujących
ogólnopolskie media spotkało się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Ryszardem
CZARNECKIM, Andrzejem DUDĄ, Januszem LEWANDOWSKIM, Bogusławem
LIBERADZKIM i Różą THUN.

Internetowa kampania informacyjna

W październiku przeprowadzono trzy kampanie informacyjne. W ramach pierwszej, o wyborze
nowej Komisji Europejskiej można było dowiedzieć się dzięki banerom, podwójnemu
billboardowi i mailingowi do ponad miliona użytkowników portalu. Podczas drugiej kampanii
pół miliona użytkowników otrzymało informacje dotyczące Dni Nagrody Lux. W trakcie
trzeciej na stronie głównej serwisu umieszczono podwójny billboard z odnośnikiem do
artykułu sponsorowanego na temat Nagrody im. Sacharowa.

Listopad

Spotkanie z posłem Januszem Wojciechowskim

3 listopada BIPE zorganizowało w Warszawie
spotkanie z posłem Januszem
WOJCIECHOWSKIM, wiceprzewodniczącym
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Blisko sześćdziesiąt osób, przedstawicieli branży
rolnej, organizacji sektorowych i pozarządowych, a
także mediów, dyskutowało w warszawskiej
siedzibie BIPE z wiceprzewodniczącym komisji
AGRI na tematy związane z interesami polskich i
europejskich producentów rolnych, konsumentów i
eksporterów żywności.
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Było to drugie spotkanie z cyklu #nowyPE, w
ramach którego BIPE prezentowało nowo
wybranych posłów funkcyjnych.

Spotkanie z posłankami Danutą Jazłowiecką i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz

7 listopada w BIPE w Warszawie odbyło się
trzecie spotkanie z cyklu #nowyPE.

Tym razem BIPE gościło dwie posłanki do
PE: Danutę JAZŁOWIECKĄ,
wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i
Spraw Socjalnych PE, oraz Agnieszkę
KOZŁOWSKĄ-RAJEWICZ, członkinię
tej samej Komisji.

Posłanki mówiły m.in. o dyrektywie dotyczącej
delegowania pracowników, a także o obecnej sytuacji
na rynku pracy.

W spotkaniu zorganizowanym przez BIPE w ramach
cyklu poświęconego planom legislacyjnym Parlamentu
Europejskiego, wzięło udział pięćdziesięciu
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków
zawodowych i administracji publicznej oraz mediów.

Spotkanie z Anną Fotygą

17 listopada w siedzibie BIPE w Warszawie odbylo
się spotkanie z posłanką do PE Anną FOTYGĄ,
przewodniczącą Podkomisji Bezpieczeństwa i
Obrony PE.

Było to czwarte z cyklu spotkań cyklu #nowyPE, w
ramach którego polscy szefowie komisji i delegacji
PE prezentują plany prac parlamentu na najbliższe
miesiące.
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Przewodnicząca FOTYGA zapowiedziała, że w
najbliższym czasie Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
PE zajmie się kwestiami bezpieczeństwa na morzach.

W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydzieści osób, w tym
przedstawiciele mediów, m.in. Telewizji Republika.

Konferencja prasowa Danuty Hübner

19 listopada w siedzibie BIPE w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem
posłanki do PE Danuty HÜBNER, przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych PE i
członkini Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych PE.

W trakcie spotkania posłanka podkreśliła
kluczowe znaczenie zawarcia umowy o
partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji
między Stanami Zjednoczonymi i Unią
Europejską dla małych i średnich
przedsiębiorstw.

Podczas konferencji obecnych było kilkunastu
dziennikarzy, przedstawicieli m.in. Programu
Pierwszego Polskiego Radia oraz Gazety
Wyborczej.

„Zmierzch praw człowieka na Wschodzie” – debata z okazji przyznania Nagrody im.
Sacharowa

21 listopada, pięć dni przed wręczeniem Nagrody Sacharowa
w Strasbourgu, BIPE w Warszawie wspólnie z Zakładem
Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało debatę z tej
okazji. Debata zatytułowana „Zmierzch praw człowieka na
Wschodzie” odbyła się w jednej z sal Uniwersytetu
Warszawskiego.

Debatę otworzył poseł Andrzej GRZYB, który przedstawił
gościom sylwetkę tegorocznego laureata - kongijskiego
lekarza Denisa Mukwege.

Debata została podzielona na dwie części, a głos zabrało 9
panelistów.
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Pośród nich znaleźli się goście z Ukrainy:
Aleksandra Matwijczuk, Paweł Jurow, ekspert
ds. praw człowieka z Azerbejdżanu Vugar
Gojayev oraz eksperci z Polski: Danuta
Przywara, prof. Mirosław Wyrzykowski, były
poseł do Parlamentu Europejskiego dr Paweł
Kowal, Ziemowit Szczerek, Krystyna
Kurczab-Redlich.

Spotkanie z posłem do PE Bogusławem Liberadzkim

28 listopada w BIPE w Warszawie odbyło się piąte
spotkanie w ramach cyklu spotkań z członkami władz
Parlamentu #nowyPE, z udziałem posła Bogusława
LIBERADZKIEGO, członka Prezydium, kwestora,
członka Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji
Kontroli Budżetowej Parlamentu.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z
modernizacją infrastruktury kolejowej.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
wzięło udział blisko trzydziestu przedstawicieli
organizacji pozarządowych, związków
zawodowych i administracji publicznej.

Seminarium dla dyrektorów szkół i nauczycieli: „Dekada za nami, a co przed?”

25 listopada BIPE wraz z Warszawskim
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń (WCIES) gościło dyrektorów szkół i
nauczycieli na seminarium: „Dekada za nami, a
co przed?” Spotkanie nawiązujące do 10-leciu
członkostwa Polski w UE było poświęcone
edukacji obywatelskiej ii europejskiej.
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Podczas seminarium zaprezentowano przykłady projektów edukacyjnych w działalności BIPE.
Przekazano także szczegóły udziału w atrakcyjnych konkursach (np. o Nagrodę im. Karola
Wielkiego dla Młodzieży i Euroscola), przedstawiono informacje o Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA) i alternatywnych źródłach energii oraz mówiono o perspektywach
poszerzenia Unii Europejskiej.

Dni Nagrody LUX: debata „Gdzie jest widownia? Europejskie filmy i ich publiczność”

27-29 listopada w warszawskim kinie Muranów
odbyły się pokazy filmów nominowanych do
Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX
2014. Pierwszego dnia został wyemitowany film
produkcji słoweńskiej „Wróg klasowy”, następnego
dnia projekcję filmu „Dziewczyńska banda”
poprzedziła debata z udziałem posła do PE
Bogdana ZDROJEWSKIEGO. Trzeciego dnia
zaprezentowano film „Ida”, który zgromadził
ponad 250 osób.

Debata „Gdzie jest widownia? Europejskie filmy i ich
publiczność” również cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Wśród panelistów znaleźli się
Maciej Szymanowicz z działu Kreatywna Europa -
MEDIA w Komisji Europejskiej, Kinga Jakubowska z
Fundacji Legalna Kultura, Robert Baliński z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej i Marek Bień z Gutek Film.
Uczestnicy debaty mówili, że mimo wzrostu liczby
filmów produkowanych w Europie, Europejczycy
oglądają głównie filmy amerykańskie. Przyznali przy
tym, że częściowo temu zjawisku stara się zaradzić Unia Europejska.

BIPE zorganizowało debatę zorganizowało Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we
współpracy z Gutek Film.

Internetowa kampania informacyjna

W listopadzie kontynuowano kampanię informacyjnej dotyczącą Nagrody Sacharowa. Na
stronie głównej portalu umieszczono baner i podwójny billboard.

Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli

W dniach 3-5 listopada odbyło się seminarium dla dziennikarzy w Brukseli, w którym udział
wzięło 15 dziennikarzy z mediów zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Dziennikarze
spotkali się z posłami do PE: Ryszardem CZARNECKIM, Januszem LEWANDOWSKIM,
Bogusławem LIBERADZKIM oraz szefem działu mediów Yoannisem Darmisem.
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Grudzień

Spotkanie z posłem do PE Czesławem Siekierskim
5 grudnia w Biurze Informacyjnym Parlamentu
Europejskiego odbyło się spotkanie z posłem
Czesławem SIEKIERSKIM, przewodniczącym
Komisji Rolnictwa PE.

Zdaniem posła, warunki prowadzenia działalności
rolniczej w coraz większym stopniu zależą od relacji
zewnętrznych Unii Europejskiej, m.in. od negocjacji
umów o wolnym handlu, ale także od sankcji w
relacjach UE z Rosją.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, przedstawicieli
branży rolnej, organizacji sektorowych i pozarządowych, a także
mediów.

Spotkanie z posłem SIEKIERSKIM było szóstym z cyklu
spotkań z członkami władz Parlamentu Europejskiego #nowyPE,
organizowanych przez BIPE w Warszawie.

Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli

1-3 grudnia w Brukseli odbyło się seminarium dla 15 dziennikarzy krajowych mediów,
regionalnych i ogólnopolskich. Uczestnicy seminarium dziennikarze spotkali się z posłami do
PE: Ryszardem CZARNECKIM, Lidią GERINGER DE OEDENBERG i Jackiem
SARYUSZ-WOLSKIM oraz z szefem działu mediów Yoannisem Darmisem i Dorotą
Kolińską z działu prasowego.

Internetowa kampania informacyjna

W grudniu użytkownicy portalu interia.pl mogli zapoznać się z artykułem sponsorowanym
dotyczącym nowych zasad etykietowania żywności. Artykułowi towarzyszył zwiastun
umieszczonyna głównej stronie portalu i w serwisie Fakty.
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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 2014 roku BIPE udzieliło ponad 600 pisemnych i ponad 1400
telefonicznych odpowiedzi na zapytania obywateli.

Monitorowanie mediów

BIPE nadzoruje przygotowywany przez firmę zewnętrzną codzienny przegląd prasy polskiej i
mediów audiowizualnych przeznaczony dla posłów i zainteresowanych pracowników PE.
Przegląd skupia się na informacjach pojawiających się w polskiej prasie dotyczących
działalności Parlamentu, przewodniczącego, posłów czy komisji PE. Ponadto BIPE informuje
PE o bieżących wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.

Granty

Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez Dyrekcję
Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) projektom służącym informowaniu
społeczeństwa o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty
merytorycznie, sprawdzają, czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość
wypowiedzenia się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu.

W 2014 realizowano kilka przedsięwzięć dofinansowywanych przez DG COMM: „Debatę po
europejsku”, nadawaną w TVP, stronę internetową Mamprawowiedziec.pl Stowarzyszenia 61,
„Spotkania z Parlamentem Europejskim” prowadzone przez Fundację Schumana, cykl audycji
Polskiego Radia dla międzynarodowej sieci Euranet Plus oraz „Młodzieżowy Magazyn
Europarlamentu”, emitowany w Telewizji Elbląskiej.

„Debata po europejsku” jest programem telewizyjnym z udziałem
posłów do PE, emitowanym od kilku lat na antenie TVP. Jest okazją
dla posłów, aby zaprezentować swoją pracę w Parlamencie
Europejskim. Do edycji, która otrzymała dofinansowanie, włączono
felietony pokazujące, jak decyzje podejmowane przez PE wpływają na
codzienne życie obywateli. Archiwum programów jest dostępne na
stronie nadawcy: http://www.tvpparlament.pl/ .

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

w różnych miejscowościach. Na zakończenie projektu w maju w Warszawie odbyła się finalna
symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego dla najaktywniejszych uczestników
projektu, a uczestnicy symulacji wzięli udział w Paradzie i Miasteczku Schumana.

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

Audycje radiowe

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 drugiego cyklu rozpoczęła się w styczniu 2014 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 51 audycji, ostatnia została wyemitowana w
styczniu 2015 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.



PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

19

Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy!

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

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

e-mail: epwarszawa@ep.europa.eu
Internet: www.europarl.pl/epwarszawa

Facebook: www.facebook.com/epwarszawa
Twitter: www.twitter.com/PE_Polska

Informacje o działalności regionalnego Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu można znaleźć na stronie
internetowej www.europarl.pl/wroclaw lub poprzez bezpośredni kontakt:

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel.: +48 71 337 63 63
faks: +48 71 347 23 40

e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu
facebook: www.facebook.com/PEWroclaw

twitter: www.twitter.com/PE_Wroclaw


