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W związku z rozpoczęciem wakacji - dla młodzieży i najmłodszych oraz okre-
su urlopowego - dla dorosłych obywateli Unii Europejskiej, Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Techniczny WSG zachęca 

do zapoznania się z informacjami pomocnymi w zakresie podróżowania  
po innych państwach Unii Europejskiej. 

 Decydując się na wakacje 
poza granicami swojego kraju 
koniecznie pobierz aplikację 
„Europejska Karta Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego” na telefon! 
 
Co to jest Karta EKUZ? Jest  
to  bezp ła tny dok ument  
poświadczający, że jej posia-
dacz ma prawo do otrzymania 
pomocy w nagłych wypadkach 
w ramach systemu opieki zdro-
wotnej kraju goszczącego  
na takich samych prawach  
i po takich samych kosztach, 
jak obywatele tego kraju.  
 
EKUZ zapewni nam dostęp do 
w s z e l k i c h  n i e z b ę d n y c h  
z medycznego punktu widzenia 

usług państwowej opieki zdro-
wotnej podczas tymczasowego 
pobytu w dowolnym z 28 
państw członkowskich UE,  
w Islandii, Liechtensteinie, Nor-
wegii i Szwajcarii.  
 
Kartę można otrzymać za darmo 
od instytucji świadczącej usługi 
w zakresie ubezpieczeń zdro-
wotnych w kraju pochodzenia, 
najczęściej w zakładzie ubezpie-
czenia zdrowotnego. 
 
W aplikacji na smartfona zna-
leźć możemy wskazówki doty-
czące korzystania z europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotne-
go w poszczególnych pań-
stwach, ogólne informacje  

na temat karty, numerów alar-
mowych, objętych nią świad-
czeń i kosztów, zasad wniosko-
wania o zwrot poniesionych 
kosztów, a także instytucji,  
z którymi należy się kontakto-
wać w przypadku utraty karty.  
 
Informacje dostępne są  
w  24 językach!  

Zachęcamy do pobrania aplikacji! Można tego dokonać korzystając ze strony: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=559&langId=pl 

Chcesz podczas wakacji odwiedzić ciekawe i inspirujące miejsce? 
Zapraszamy do Parlamentarium! Można tam poznać historię Unii 
Europejskiej, kulisy pracy Parlamentu i co najważniejsze  
– na własne oczy zobaczyć przyznaną Unii Europejskiej Pokojową 
Nagrodę Nobla. Parlamentarium otwarte jest 7 dni w tygodniu. 

Wstęp jest bezpłatny.                                                              

Czy wiesz, że z sezonie letnim 
aż 120 milionów Europejczyków 
korzysta z ofert różnych biur 
podróży! Czy mają zapewnioną 
ochronę prawną w przypadku 

np. upadku biura podróży?  
Komisja Europejska zapropono-
wała unowocześnienie przepi-
sów z 1990 r. Głównym celem 
jest dostosowanie obowiązują-

cej dyrektywy do wymogów 
obecnych czasów, gdy konsu-
menci coraz częściej wybierają 
zorganizowane wyjazdy waka-

cyjne.  

Więcej pomocnych informacji 
zapewnia portal Twoja Europa. 
 
Znaleźć tam można informacje 
na temat wymaganych doku-
mentów podróży, pieniędzy  

i opłat (między innymi za połą-
czenia telefoniczne), bezpie-
czeństwa oraz praw pasażerów.  
Co ciekawe, znaleźć tam można 
także wskazówki na temat tego, 
czego nie wolno przewozić  

pomiędzy granicami poszcze-
gólnych państw!  
Zachęcamy do zapoznania się  
z treściami zawartymi na porta-
lu: http://europa.eu/youreurope/
citizens/travel/index_pl.htm.  

W wakacje koniecznie wybierz się do Brukseli!  

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/130709_bezpieczny_urlop_pl.htm 

Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń także  
w okresie wakacji zaprasza  
na comiesięczne  bezpłatne 

spotkanie z ekspertem ds. fun-
duszy europejskich.  
Sierpniowe dyżury odbędą się 
7 . i 19. dnia miesiąca w godz. 

13.00 - 16.00.   Miejsce pozosta-
je bez zmian i jest nim: biuro 
Punktu przy ul. Grunwaldzkiej 

25 b w Toruniu. Zapraszamy!   

Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -  7 i 19 sierpnia 2013 r. 
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3. Zielona Stolica Europy 2016 poszukiwana! 

Jak co roku, Komisja Europejska 
poszukuje miasta,  które  
będzie mogła uhonorować tytu-
łem Zielonej Stolicy Europy.  
 
Poszukiwania Zielonej Stolicy 
Europy 2016 r. właśnie ruszyły! 
 
O tytuł mogą ubiegać się miasta, 
których mieszkańcy przodują  
w najbardziej przyjaznym  
dla środowiska stylu życia sta-
nowiąc wzór do naśladowania 
dla wszystkich miast. Wzór ten 
ma zainspirować kolejne euro-
pejskie miasta, by stały się 
atrakcyjniejsze z ekologicznego 
punktu widzenia.  
 
Konkursowi przyświecają trzy 
naczelne cele: 
·  wyróżnienie miast, które mogą 
poszczycić się uznanym dorob-
kiem w dziedzinie ochrony  

środowiska; 
·  zachęcenie miast do stawiania 
sobie ambitnych celów w zakre-
sie poprawy standardów ekolo-
gicznych i zrównoważonego roz-
woju; 
· inspirowania pozostałych miast 
jako wzór do naśladowania,  
a także propagowanie najlep-
szych praktyk i doświadczeń we 
wszystkich miastach Europy. 
 
Konkurs jest otwarty dla miast 
państw członkowskich UE, 
państw przystępujących, państw 
kandydujących oraz wszystkich 
państw EOG. 
 
Przedstawiciele miast mogą 
zgłaszać kandydatury za pośred-
nictwem strony interneto-
wej:www.europeangreencapital.
eu.  
 

Termin zgłoszeń do konkursu 
upływa 17 października 2013 r.  
 
Zwycięzcę wyłoni międzynarodo-
we jury wspierane przez grupę 
powszechnie uznanych eksper-
tów z różnych dziedzin ochrony 
środowiska. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone w czerwcu 
2013 r. 

Rzeki i jeziora są fundamentem 
ekosystemu – źródłem życia. 
Aby zachować różnorodność 
zwierzęcą i roślinną niezbędne 
jest ograniczenie ingeren-
cji  człowieka w  naturalny cha-

rakter tych akwenów.  

Organizacja ekologiczna WWF 
Polska rozpoczęła właśnie akcję 
zachęcającą do zwrócenia więk-
szej uwagi na rzeki i jeziora  
w naszym kraju. Organizacja 

ogłosiła konkurs fotograficzny 

"Uchwyć urodę wody".  

Zadanie konkursowe polega na 
uchwyceniu na zdjęciu jednego 
z polskich akwenów. Nadesłane 
fotografie ocenione zostaną 
przez internautów a zwycięskie 
zdjęcie wyłoni Komisja Konkur-

sowa.   

Termin nadsyłania fotografii:  

31 sierpnia 213 r.  

Więcej informacji o konkursie 

na stronie: http://wody.wwf.pl/  

2. Uchwyć urodę wody! 

Jesteś młodym dziennikarzem 
lub studentem dziennikarstwa?  
 
Chcesz w dniach 15-17 paź-
dziernika 2013 r. wyjechać  
do Brukseli i wziąć udział  
w warsztatach „Narodowe pro-
blemy, europejskie rozwiązania:  
UE nadal atrakcyjna?”?  
 
Chcesz spotkać polityków, eks-
pertów oraz innych dziennika-
rzy, których pasją jest tematyka 
Unii Europejskiej?  

A może wolisz odpowiadać  
za organizację i promocję tego 
wydarzenia?  

Wszystkie z wymienionych moż-
liwości czekają Cię podczas Eu-
ropean Youth Media Days!  
Są one organizowane przez Par-
lament Europejski wspólnie  
z European Youth Press!  
 
Więcej informacji na temat  
wydarzenia na stronie: 
w w w . e u r o p a r l . p l / p l /
Aktualnosci_i_zaproszenia/
Z a p r o s z e n i a / 2 0 1 3 /
y o -
uth_media_days_2013.html#sha
dowbox/0/ 

1. Warsztaty dla dziennikarzy w Brukseli 
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1. Warsztaty  
dla dziennikarzy  

w Brukseli 

2. Uchwyć piękno 

wody! 

3. Zielona Stolica 
Europy 2016 poszu-

kiwana! 

4. Waste - smART 

5. @Diversity 

6. Europemobility 

Europemobility to konkurs  
dla kreatywnych filmowców – 
amatorów, którzy są beneficjen-
tami programów dotyczących 
mobilności europejskiej. 
 
Zadanie konkursowe polega  
na stworzeniu krótkiego filmu  
(do 3 minut), w którym benefi-
cjent ukaże, jak wspomina zagra-
niczny staż, szkolenie, wymianę 

młodzieżową lub pracowniczą 
czy wyjazd na stypendium  
do innego kraju. Wyjazdy mogły 
być finansowane zarówno z fun-
duszy krajowych, jak i unijnych - 
każda forma mobilności jest mile 
widziana! 
 
Konkurs skierowany jest  
do wszystkich Europejczyków  
a nagrodą główną jest wyjazd  
do Brukseli! 
 

Zwycięzców wybiorą internauci 
w głosowaniu, które potrwa  
do 15 września. 
 
Termin nadsyłania filmów:  
31 sierpnia 2013 r.  
 
Więcej informacji na stronie: 
www.europemobility.tv 

6. Europemobility 

4. Waste - smART 
Co myślisz o problemie marnowania żywności, odpadach budowlanych,  

wysypiskach śmieci i kompostowaniu? 

Co zrobić, by zmniejszyć ilość śmieci, więcej z nich wykorzystywać ponow-

nie lub przetwarzać? 

Jak – według ciebie – powinna w przyszłości wyglądać europejska polityka 

śmieciowa? 

Odpowiedz w nietypowy sposób na jedno z tych trzech pytań i weź udział  
w konkursie organizowanym przez Europejską Agencją ds. Środowiska! For-
ma artystycznej wypowiedzi powinna przybrać postać komiksu, krótkiego 
filmu lub fotografii. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu 

związanego z ograniczeniem ilości odpadów w Europie. 

Nagrody w poszczególnych 

kategoriach to 500 euro! 

Jak kultura może korzystać  
z technologii informacyjno-

komunikacyjnych?  

Komisja Europejska ogłosiła 
Konkurs na pomysł “@Diversity 
- Innovative Ideas for cultural 
and creative sectors in Europe” 
w zakresie zastosowania techno-
l o g i i  i n f o r m a c y j n o -
komunikacyjnych (ICT) w kultu-

rze.  

Motywem przyświecającym kon-
kursowi jest znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, w jaki sposób 
europejski przemysł kulturowy 
może wykorzystywać technolo-

gie ICT w celu tworzenia, udo-
stępniania i finansowania kultury 

i jej produktów. 

Konkurs podzielony jest na czte-
ry kategorie: Make Culture 
Award, Culture Award, Access 
Culture Award, Finance Culture 
Award. Pomysł powinien odno-

sić się do jednego lub więcej  
z pięciu sektorów kultury: dzie-
dzictwo kulturowe, utwory audio-

wizualne, sztuki teatralne, two-
rzenie i wystawianie dzieł sztuki, 

wydawnictwa.  

W konkursie może wziąć udział 
każdy obywatel UE, zarówno jak 
zespół lub indywidualnie. Zespo-
ły złożone z osób w wieku 18-25 
lat mogą rywalizować o nagrodę 

Young Culture Award. 

Termin nadsyłania pomysłów: 

 19 sierpnia 2013 r. 

Więcej informacji na stronie: 
http://www.program-kultura.eu/
aktualnosci/445-uwaga-konkurs-

na-pomys-diversity-  

5. @Diversity 

Termin zgłaszania prac: 30 września 2013 r. 

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/

competitions/waste-smart-competition  

http://www.europemobility.tv/
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1. Dialog obywatelski o 

przyszłości UE 

2. Wyniki konkursu 
CHORWACJA WELCOME 

TO.EU 

3. Roaming coraz tańszy! 

4. Niezastąpiony  

ERASMUS! 

5. Gazoport dofinanso-

wany 

6. Prokuratura Europej-

ska 

7. Ambasador ERO 

 11 lipca 2013 r. o godz. 
14.30 odbyła się wyjątkowa  
debata "Dialog Obywatelski  
o przyszłości UE". O jej wyjątko-
wości świadczą zaproszeni  
goście, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele świata unij-
nej sceny politycznej.  
 Tego dnia Warszawę  
odwiedzili: José Manuel Barro-
so, Przewodniczący KE, Viviane 
Reding, Wiceprzewodnicząca 
KE, Komisarz UE ds. Sprawie-
dliwości, Praw Podstawowych  
i Obywatelstwa oraz Róża Thun, 
Posłanka RP do Parlamentu  
Europejskiego.  

 Debata poruszała trzy  
obszary tematyczne: kryzys 
ekonomiczny, prawa obywateli 
oraz przyszłość Europy.  
 Wśród pytań od obywate-
li, z którymi zmagali się zapro-
szeni goście znalazły się między 
innym pytania o to, dlaczego UE 
wolnie wychodzi z kryzysu  
niż USA, czym jest dialog oby-
watelski a także liczne pytania 
dotyczące bezrobocia, głównie 
wśród młodych. 
W spotkaniu udział wzięło około 
500 obywateli z całej Polski.  
Pośród nich byli przedstawicie-
le rządu, posłowie (także posło-

wie do Parlamentu Europejskie-
go), senatorowie, korpus dyplo-
matyczny, przedstawiciele orga-
nizacji międzynarodowych,  
organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele sieci Punktów 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct oraz przedstawiciele  
organ izac j i  s tudenck ich,  
m.in. Erasmus Student Network 
czy ELSA. 
 
Relację ze spotkania znaleźć 
można na stronie:  http://
e c . e u r o p a . e u / p o l s k a /
news/130711_reding_pl.htm 

1. Dialog Obywatelski o przyszłości UE 

 Znane są już wyniki konkursu CHORWACJA WELCOME 
TO.EU!  Prezentują się one następującą: 
 
Kuna na Euro, (1 miejsce), Chlebem i solą (2 miejsce), Łelkam tu Ju-
ropijen Junion! (3 miejsce), Beatboxowy chleb dla Chorwacji (4 miej-
sce), Hello! (5 miejsce), Witaj Chorwacjo! (6 miejsce). 
 
Zwycięskie oraz inna nadesłane filmy znajdują się na stronie:   
http://www.chorwacjawelcometo.eu/ 

.  

2. Wyniki konkursu CHORWACJA WELCOME TO.EU 

 Od 1 lipca 2013 r. opłaty roamingowe w Europie ponownie zosta-
ły obniżone. Według wiceprzewodniczącej KE Neelie Kroes, roaming 
niedługo całkowicie zniknie z rachunków za połączenia komórkowe  
w UE. 
 
Więcej informacji wraz z aktualnymi stawkami roamingowymi znajduje 
się na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/130627_roaming_pl.htm 

3. Roaming coraz tańszy! 

Przypomnijmy, że konkurs organizo-
wany był w związku z poszerzeniem UE 
o nowego członka – Chorwację. Fakt 
oficjalnego przystąpienia miał miejsce 
1 lipca 2013 r.  

http://ec.europa.eu/polska/news/130711_reding_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/130711_reding_pl.htm
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4. Niezastąpiony ERASMUS! 

 Już ponad 3 miliony stu-
dentów skorzystało z możliwo-
ści, jakie stwarza program Era-
smus! Najnowsze dane pokazu-
ją, że liczba to wciąż wzrasta! 
 Wymiany w ramach pro-
gramu Erasmus zostały zapo-
czątkowane w 1987 r. i co roku 
zwiększają liczbę swoich benefi-
cjentów. Przypomnijmy, że dzię-
ki programowi studenci mają 
możliwość spędzenia części 

studiów za granicą oraz podję-
cia stażu lub praktyki w zagra-
nicznej spółce. W roku akade-
mickim 2011- 2012 najczęściej 
wybieranymi państwami były 
Hiszpania, Francja i Niemcy!  
  
ERASMUS +, nowy unijny pro-
gram, który ma się rozpocząć  
w styczniu 2014 r. ma zwiększyć 
liczbę dotychczasowych benefi-
cjentów do 4 milionów! 

 223,7 mln euro z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego ma zostać przezna-
czone na dofinansowanie budo-
wy terminalu LNG w Świnouj-
ściu.  
 Do niezaprzeczalnych ko-
rzyści płynących z tej potężnej 
inwestycji należy fakt zwiększe-
nia się konkurencji na rynku 
gazu oraz poprawa bezpieczeń-
stwa dostaw gazu ziemnego  
w Polsce. Co więcej, równocze-
śnie z terminalem LNG realizo-

wane są trzy projekty towarzy-
szące, niezbędne do jego funk-
cjonowania. Są nimi: budowa 
infrastruktury umożliwiającej 
dojazd do zewnętrznego portu 

w Świnoujściu, budowa nabrze-
ża do bezpiecznego wyładunku 
LNG oraz budowa gazociągu 
Świnoujście-Szczecin, łączące-
go terminal z krajowym syste-
mem przesyłowym. 
 
Na stronie tej śledzić można  
na bieżąco postęp w budowie 
gazoportu:  
http://www.polskielng.pl/biuro-
prasowe/podglad-budowy-
terminalu-lng/ 

5. Gazoport dofinansowany 

 Czy powstanie instytucja 
Prokuratury Europejskiej? 
Viviane Reding, komisarz UE 
ds. sprawiedliwości twierdzi,  
że tak - i to już od 2015 r.!  
 Instytucja ta ma być  
instrumentem, który będzie 
chronił unijny budżet na terenie 
całej Unii Europejskiej. Jeżeli 
tylko pojawi się podejrzenie 
n a d u ż y c i a  f i n a n s o w e g o  
na szkodę budżetu UE, natych-

miast wdrożona zostanie odpo-
wiednia procedura. Ma to pobu-

dzić świadomość, że tego typu 
przestępstwa poprowadzą ich 
pomysłodawców wprost przed 
wymiar sprawiedliwości.  
 
Więcej informacji na stronie: 
http: / /ec.europa.eu/polska/
n e w s -
/130717_prokuratura_europejsk
a_pl.htm 

6. Prokuratura Europejska 

 Kto jest Ambasadorem 
Europejskiego Roku Obywateli 
2013 w Polsce? Został nim 
Przemysław Saleta, znany pol-
ski bokser.  
 "Dzięki ERO 2013 może-
my dowiedzieć się co to na-
prawdę znaczy być obywatelem 

Unii Europejskiej oraz jakie pra-
wa się z tym wiążą. To także 
dobry czas, żeby zastanowić 
się w jakiej Unii Europejskiej 
chcemy żyć w przyszłości.”- 
uważa Saleta. 

7. Ambasador ERO 

http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/podglad-budowy-terminalu-lng/
http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/podglad-budowy-terminalu-lng/
http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/podglad-budowy-terminalu-lng/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fpolska%2Fnews%2F130717_prokuratura_europejska_pl.htm&h=6AQGUnGwx&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fpolska%2Fnews%2F130717_prokuratura_europejska_pl.htm&h=6AQGUnGwx&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fpolska%2Fnews%2F130717_prokuratura_europejska_pl.htm&h=6AQGUnGwx&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fpolska%2Fnews%2F130717_prokuratura_europejska_pl.htm&h=6AQGUnGwx&s=1

