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1. Tydzień Młodzieży - Youth on the move! 

W celu zgłoszenia na warsztaty prosimy o kontakt z biurem Europe Direct - Toruń, email:  

europedirect-torun@byd.pl, tel. 52 567 00 09.   

 

Więcej informacji na stronie ED-Toruń: europedirect-torun.byd.pl oraz w mediach społecznościowych:  

na Facebooku, Twitterze i Google +! 

1. Tydzień Młodzieży 

Youth on the move! 

2. Targi Edukacyjne 
„Bezpieczny powrót 

do domu” 

3. Lekcje europej-

skie w Muchomorku 

4. „Get involved” - 

„Włącz się!” 

5. Dyżury eksperta 
ds. funduszy euro-

pejskich 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń  
przy Wydziale Technicznym WSG zaprasza do wspól-
nego świętowania Tygodnia Młodzieży - Youth on the 
move! Z tej okazji w dniach od 7 do 13 października 
2013 r. w Toruniu, Inowrocławiu i Tucznie odbędą się 
ciekawe szkolenia, warsztaty, seminaria oraz spotkania 
z inspirującymi osobami!  
 
Partnerami wydarzenia są Zespół Placówek Oświato-
wych w Tucznie, Fundacja Wiatrak oraz Lokalny Punkt 
EURODESK w Inowrocławiu.  
 
Dzień międzynarodowy z udziałem zagranicznych  
wolontariuszy, warsztaty poświęcone programom  
europejskim, szkolenie mające na celu wspieranie inte-
ligencji finansowej czy praktyczne zajęcia  dotyczące 
komunikacji kulturowej to tylko niektóre z propozycji 
przedstawionych w ramach Youth on The Move!  

8.10.2013, w godz. 9:00 – 12:00, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych 
WSG w Inowrocławiu, prowadzący: Marta Matuszyńska.  
Dzięki gruntowemu wykształceniu i najwyższym kwalifikacjom młodzi 
mają szansę wydobyć Unię Europejską z kryzysu i stać się siłą napędową 
europejskiej gospodarki. W ramach warsztatów młodzież pozna narzędzia 
umożliwiające im odbycie stażu oraz podbój europejskiego rynku pracy.  
 

9.10.2013, w godz. 10:00-13:00, Wydział Techniczny WSG w Toruniu, prowadzący: Marta Tybura  
Najwyższy czas, żebyś i Ty wydostał się z wyścigu szczurów! Odkryj w sobie umysł Milionera! Zwiększ swoją świado-
mość finansową i naucz się odróżniać jakie inwestycje są dla Ciebie dobre, a jakie mogą wprowadzić Cię w finansowy 
dołek. Zapisz się na warsztaty i rozwiń finansowe IQ, a lepiej poradzisz sobie z finansowymi wyzwaniami.  
Dzięki grze edukacyjnej wykorzystującej interaktywną formę nauki poprzez zabawę, przybliżysz sobie skomplikowane 
zagadnienia rachunkowości i inwestowania. Dlatego już dziś pomyśl nad ścieżką własnej kariery zawodowej.  

11.10.2013, w godz. 10:00 - 13:00, Wydział Techniczny WSG w Toruniu, prowadzący: Anna Książczak  
Podróżujemy, bez problemu podejmujemy studia, staże, czy zatrudnienie poza granicami swojego kraju, stykamy się  
z różnorodnymi kulturami. W związku z tym, szczególnie ważna jest znajomość zwyczajów innych krajów oraz kształto-
wanie postaw tolerancji i otwartości. Wiedza zdobyta podczas zajęć może być przydatna podczas wyjazdu za granicę  
w przyszłych kontaktach na studiach, czy rynku pracy. 

Warsztaty pt. Podróż po Europie oraz prezentacja programów i źródeł informacji nt. mobilności młodzieży Nauka - Praca 
- Wolontariat za granicą, 10.10.2013, w godz. 10:00-15:00, prowadzący: Wolontariusze Fundacji Wiatrak, Marta Tybura  
Celem wydarzenia będzie prezentacja projektów europejskich umożliwiających podjęcie nauki, pracy, wolontariatu  
zagranicznego. Wykorzystując interaktywną formę - nauki przez zabawę wolontariusze z różnych państw UE będą zachę-
cać młodzież do przełamywania barier językowych i nauki języków obcych oraz podzielą się doświadczeniami z podróży 
po Europie.  

Warsztaty pt. Przepis na aktywność 

Warsztaty pt. POLSKA MULTI-KULTI 

Warsztaty Cash Flow pt. Ja – przedsiębiorczy Europejczyk 

DZIEŃ MIĘDZYNARODOWY w Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie 
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5. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   14 i 21  października 2013 r. 

3. Lekcje europejskie w Muchomorku 

2. Targi Edukacyjne „Bezpieczny powrót do szkoły” 

7 i 8 września 2013 r. Punkt Infor-
macji Europejskiej Europe Direct 
– Toruń oraz Wydział Techniczny 
WSG uczestniczył w Targach 
Edukacyjnych „Bezpieczny  

powrót do szkoły”.  

Wydarzenie zorganizowane zo-
stało w galerii handlowej Plaza. 

Stoisko Europe Direct – Toruń 
było chętnie odwiedzane zarów-
no przez młodszych, jak i star-
szych uczestników wydarzenia. 

Mogli Oni między innymi spraw-
dzić swoją wiedzę na temat UE 
grając w Europejskie Koło Fortu-
ny czy Euroquizy a każdy uczest-
nik otrzymał bezpłatne materiały 
europejskie. Zapraszamy na ko-
lejne spotkania z Europe Direct – 

Toruń!  

4 września 2013 r. Przedstawi-
ciel Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct - Toruń 
przeprowadził lekcję europej-
ską w przedszkolu MUCHOMO-
REK w Toruniu. Atmosfera była 
niezwykle ciepła i serdeczna,  
a dzieci aktywnie włączyły się 

w pracę na zajęciach i chętnie 
odpowiadały na postawione  
im pytania.  
 
Zapraszamy do zgłaszania  
chęci przeprowadzenia lekcji 
europejskich w Państwa szko-
łach!  

4. „Get involved!” - „Włącz się!”  
25 września 2013 r. uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Mikoła-

ja Kopernika w Złotnikach  

Kujawskich świętowali Europej-

ski Dzień Języków. W obchody  

tego wyjątkowego dnia włączył 

się Punkt Informacji Europej-

skiej Europe Direct - Toruń.  

Uroczystości przyświecało  

hasło "Get involved!" - "Włącz 

się!”, zgodnie z którym, w wy-

stępy zaangażowani były wszy-

scy uczniowie klas starszych. 

Przedstawili oni prezentacje  

na temat różnych państw euro-

pejskich. Wśród nich znalazły 

się Wielka Brytania, Polska, 

Hiszpania, Francja, Włochy  

i Rosja. Występy klas ilustrowa-

ne były prezentacjami i przepla-

tane występami szkolnego  

chóru wykonującego wieloję-

zyczne utwory.  

Uczniowie bawili się także  

w tłumaczy i identyfikowali języ-

ki, z których pochodzą słowa, 

podawane przez prowadzących. 

Na zakończenie uroczystości 

nagrodzone zostały trzy najcie-

kawsze prezentacje.    

Tłem dla uroczystości stały sie 

słowa, które uczniowie wytypo-

wali w konkursie "My favourite 

English word".  

Zapraszamy na comiesięczne 
bezpłatne dyżury z ekspertem 
ds. funduszy europejskich.  
Odbędą się one 14 i 21 paździer-
nika 2013 w godzinach od 16.00  
do 19.00.  

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Toruń przy ul. Grun-
waldzkiej 25 b w Toruniu. Prosi-
my o wcześniejsze zgłoszenie 

c h ę c i  w z i ę c i a  u d z i a ł u  
w spotkaniu, kontaktując się  
z konsultantem osobiście  
w godz. pracy biura, mailowo: 
europedirect - torun@byd.pl  
lub telefonicznie: 052 567 00 09.  



1. Stolica Innowacji poszukiwana! 
Komisja Europejska poszukuje 
Europejskiej Stolicy Innowacji  
– iCapital. Jest to konkurs dla 
miast, z których powstaje naj-
lepszy „ekosystem innowacji” 
łączący mieszkańców, organiza-
cje publiczne, środowisko aka-

demickie i świat biznesu.  

Najbardziej innowacyjne miasto 
otrzyma 500 tys. euro na inno-

wacje sprzyjające jego dalsze-

mu rozwojowi.  

Zgłoszenia będą przyjmowane 

do 3 grudnia 2013 r. 

Więcej informacji na stro-
n i e : h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
research/ innovat ion-union/

index_en.cfm?section=icapital  

Wspólna Poli tyka Rolna  

to jeden z najważniejszych  

obszarów działalności Unii Eu-

ropejskiej. Komisja Europejska 

zaprasza do składania wnio-

sków w sprawie finansowania 

działań informacyjnych związa-

nych ze zreformowaną WPR.  

Jakie korzyści płyną z WPR? 

Jakie są podstawowe aspekty 

zreformowanej WPR? Informo-

wanie o tych i innych ogólnych 

aspektach WPR, głównie  

bezpieczeństwie żywnościo-

wym, zrównoważonym zarzą-

dzaniu zasobami naturalnymi 

oraz rozwoju obszarów wiej-

skich zostanie sfinansowane 

przez Komisję Europejską.  

Oprócz tego typu  akcji informa-

cyjnych skierowanych do 

wszystkich obywateli UE, Komi-

sja finansować będzie także  

akcje skierowane do węższej 

grupy odbiorców - społeczności 

wiejskiej. Tego typu  kampanie 

promujące WPR muszą być sku-

pione na bardziej szczegóło-

wych kwestiach, w szczególno-

ści na wdrożeniu nowych środ-

ków wprowadzanych przez  

reformę WPR, takich jak konwe-

rgencja różnych form pomocy 

bezpośredniej, jej ekologizacja, 

zasada wzajemnej zgodności, 

wsparcie dla młodych rolników  

i małych gospodarstw rolnych, 

mechanizmy wsparcia rynkowe-

go, organizacje producentów  

i organizacje międzybranżowe, 

rozwój krótkich cyklów dostaw, 

zarządzanie ryzykiem, systemy 

ubezpieczeń od utraty docho-

dów, dostęp do systemów jako-

ści, innowacje i restrukturyza-

cja, modernizacja i dywersyfika-

cja działalności rolnej oraz inne 

środki na rzecz rozwoju rolnic-

twa lub doradztwa w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa  

rolnego. 

Działania, które mogą liczyć na 

dofinansowanie to m.in.: pro-

dukcja i dystrybucja materiałów 

multimedialnych, audiowizual-

nych, drukowanych, tworzenie 

narzędzi internetowych oraz 

narzędzi portali społecznościo-

wych, wydarzenia medialne, 

konferencje, seminaria, warszta-

ty i wiele innych. 

Współfinansowaniu podlegać 

będą kampanie zrealizowane  

w terminie od 1.04.2014 r.  

do 31.032015 r. 

Termin nadsyłania wniosków: 

30 listopada 2013 r.  

Więcej informacji, w tym regula-

min znajdą Państwo na stronie: 

http://ec.europa.eu/agriculture/

g r a n t s - f o r - i n f o r m a t i o n -

measures/index_en.htm 

2. Promuj Wspólną Politykę Rolną 

Ruszyła kolejna - VII edycja kon-
kursu dla dziennikarzy "Ludzka 

twarz EFS"!  

Celem konkursu jest promowa-
nie, poprzez pióro, mikrofon  
i ekran, projektów nadzorowa-
nych przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej finansowa-
nych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Do wygrania: nagrody pieniężne 
i wizyty studyjne w siedzibie 
Komisji Europejskiej w Brukse-

li! 

Prace w formie reportażu można 

nadsyłać do 31 grudnia 2013 r.  

 

 3. Ludzka twarz EFS 

http://www.ludzkatwarzefs.pl/  
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6. Polska praca  
w finale konkursu  

Migranci w Europie 

5. Młodzież przeciwko ubóstwu 
Od 26 do 27 listopada 2013 r. 
odchodzić będziemy Europej-
skie Dni Rozwoju. Z tej okazji 
ogłoszony został konkurs wideo 

„Młodzież przeciwko ubóstwu".  

Konkurs adresowany jest  
do osób w wieku od 13 do 24 lat 
a zadanie polega na nakręceniu 
krótkiego filmu, w którym  
zawarte zostaną pomysły doty-
czące sposobów walki z biedą, 
przestrzegania praw człowieka 
oraz podejmowania wysiłków  

na rzecz rozwoju państw.  

Wideo musi być nagrane w języ-
ku angielskim, francuskim, nie-

mieckim, portugalskim lub hisz-
pańskim. Jednym z warunków 
uczestnictwa jest także umiesz-
czenie f i lmu na porta-

lu YouTube. 

Laureaci zostaną zaproszeni 
do Brukseli w czasie trwa-
nia Europejskich Dniach Roz-

woju. 

Termin nadsyłania prac:  

1 listopada 2013 r. 

Więcej informacji na stronie: 
ht tp: / /ec.europa.eu/polska/
n e w s /
a n n o u n c e m -
ents/130919_konkurs_dla_mlod

ziezy_pl.htm  

Jeżeli Twoja organizacje realizowała 
już kampanię informującą o korzy-
ściach Wspólnej Polityki Rolnej  
to konkurs CAP Communication 
Awards jest właśnie dla niej. W kon-
kursie wziąć mogą udział profesjo-
nalne agencje PR, ogólne lub specja-
listyczne media, organizacje pozarzą-
dowe oraz instytucje administracji 

publicznej.  

Zgłaszać można ukończone lub trwa-
jące projekty o ile etap realizacji roz-
począł się nie wcześniej niż 
1.01.2011 roku. Wnioski należy skła-
dać w języku angielskim, francuskim 

lub niemieckim. 

Startować można w jednej z trzech 
kategorii: 
1. Kampania skierowana do osób 
związanych z rolnictwem  

2. Kampania skierowana do szerokiej 
publiczności. 
3. Innowacyjna kampania - nacisk  
w tej kategorii położony jest na na-
rzędzia, jakich użyto do komunikacji 
w kampaniach skierowanych do obu 

grup odbiorców. 

Projekty można zgłaszać do  

21 października 2013 r.  

4. CAP Communication Awards 

Izabela Łaban, autorka pracy  
pt. „Dzieci Czeczeńskie” znala-
zła się wśród finalistów konkur-
su „Migranci w Europie”. Praca 
Polki ma szansę zdobyć nagro-

dę publiczności.  

Przypomnijmy, że uczestnicy 
mogli zgłaszać prace w trzech 
kategoriach: plakat, zdjęcie oraz 
film. Celem konkursu jest umoż-
liwienie Europejczykom wyraże-
nia opinii na temat wpływu imi-

grantów na społeczeństwo UE. 

Praca Polki to zdjęcie przedsta-
wiające młodego chłopca a w tle 
wojenne sceny, które dzieci 

Czeczeńskie widzą na co dzień. 
Autorka poprzez swoją pracę 
próbuje zachęcić rodaków  
do okazywania Czeczeńcom 
większego zrozumienia i więk-

szej życzliwości.  

Swój głos na Polkę można  
oddać do 10 października 2013 r 
za pośrednictwem strony:  
www.migrantsineurope.eu/pl/finalists  

5. Polska praca w finale konkursu Migranci w Europie 
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 Wysokie bezrobocie, 
szczególnie wśród młodzieży  
to największy problem, z którym 
zmaga się aktualnie Europa. 
Przypomniał o tym Przewodni-
czący Komisji Europejskiej pod-
czas corocznego przemówienia  
o stanie UE, które odbyło się  
11 września 2013 r. w Parlamen-
cie Europejskim w Strasburgu. 
José Manuel Barroso przypo-
mniał, że bez pracy pozostaje 
obecnie 26 milionów ludzi. Jed-
nocześnie stwierdził ,  że 
„Europa odparła kryzys, ożywie-
nie gospodarcze jest w zasięgu 
wzroku, a trudne reformy zaczy-

nają przynosić efekty”.  

 

W orędziu zawarte zostały także 
priorytety  Komisji Europejskiej 
na lata 2013 i 2014. Znaleźć  
je można w pełnym tekście 
przemówienia, które pobrać  
należy za pośrednictwem stro-
ny:http:/ /ec.europa.eu/polska/

news/130830_askbarroso_pl.htm  

Było to już czwarte przemówie-
nie tej wagi w karierze obecne-

go szefa KE.   

Dzień później w programie  
"na żywo" w telewizji EuroNews 
José Manuel Barroso odpowie-
dział na pytania obywateli UE, 
które  mogl i  on i  zadać  
za pośrednictwem mediów spo-

łecznościowych. 

3. Miesiąc Rynku Wewnętrznego 
23 września 2013 r. rozpoczął 
się Miesiąc Rynku Wewnętrzne-
go. Umożliwia on spotkanie  
online obywateli i osób podej-
mujących decyzje w UE w celu 
omówienia dotychczasowego 
postępu, wciąż obecnych trud-
ności i pomysłów na przy-

szłość.  

Co w Unii Europejskiej można 
zmienić, aby była efektywniej-
sza? Podziel się swoim pomy-
słem na temat spraw, które Cię 
dotyczą. W trakcie czterech  
tygodni zgłaszać można swoje 
pomysły, głosować, udostęp-
niać, komentować i uczestni-
czyć w czatach z urzędnikami 

UE i z ekspertami!  

Uczestnikami wydarzenia mogą 

być członkowie organizacji  
pozarządowych, osoby ze świa-
ta biznesu, politycy krajowi  
i europejscy a także wszyscy 
Europejczycy. Ich zadaniem jest 
wypracowanie wniosku, czy i w 
jaki sposób współpraca w ra-
mach Jednolitego Rynku może 

być efektywniejsza.  

Harmonogram: 

23-25 września – kwestie rynku 

pracy i zatrudnienia 

30 września – 2 października  

– prawa społeczne, 

7-9 października – banki, 

4-16 października - e-handel. 

Miesiąc Rynku Wewnętrznego 
zakończy się debatą w Parla-
mencie Europejskim w Stras-
burgu, której przebieg będzie 
transmitowany 23 października 
2013 r. przez telewizję Euro-

news.  

 
Zadaj swoje pytanie za pośred-
n i c t w e m  s t r o n y : h t t p : / /

www.yourideasforeurope.eu/  

1. Przemówienie o stanie Unii Europejskiej 
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„Praca dla młodzieży – inwesty-
cje w umiejętności” to nazwa 
programu, w ramach którego 
Europejski Bank Inwestycyjny 
przekaże 6 miliardów euro  
na walkę z bezrobociem wśród 
młodych. Co ciekawe, pienią-
dze te dostępne będą już pół 
roku wcześniej, aniżeli środki  
z UE. W ramach programu prze-
widziane są między innymi  

dofinansowania edukacji, szko-
leń zawodowych, programów 
mobilności i pożyczek studenc-
kich a także wpierane będą  
małe i średnie firmy, co genero-
wać ma większą liczbę miejsc 
p r a c y  d l a  m ł o d z i e ż y . 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://europa.eu/rapid/press-

release_BEI-13-113_en.htm  

2. Miliony na walkę z bezrobociem młodzieży 

http://ec.europa.eu/polska/news/130830_askbarroso_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/130830_askbarroso_pl.htm
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yourideasforeurope.eu%2F&h=RAQFHX0lE&enc=AZMkNu_zzQ0nCEbsxpV643NFbLK50ia59p3ixTS5oY1_LVKUGzCjzONoLrjZEYsnYvCUIqPYWUFdey4AMTspHf8UlUVxpqqllsm_NQeHvWiZOpMwozXm12JpjBwlfyXepWUyZawV8CRHhXq4tZkTW5li&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yourideasforeurope.eu%2F&h=RAQFHX0lE&enc=AZMkNu_zzQ0nCEbsxpV643NFbLK50ia59p3ixTS5oY1_LVKUGzCjzONoLrjZEYsnYvCUIqPYWUFdey4AMTspHf8UlUVxpqqllsm_NQeHvWiZOpMwozXm12JpjBwlfyXepWUyZawV8CRHhXq4tZkTW5li&s=1
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-113_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-113_en.htm


6. Młodzi naukowcy nagrodzeni 
Od 20 do 25 września 2013 r.  
w Pradze odbywał się finał  
25. edycji Europejskiego Kon-
kursu dla Młodych Naukowców 
EUCYS. O tytuł najlepszego 
młodego europejskiego na-
ukowca walczyło 126 uczniów 

i studentów. Laureatami tego-
rocznej edycji zostali młodzi 
badacze z Finlandii, Irlandii  
i Wielkiej Brytanii. Czterech  
Polaków, którzy za swoje doko-
nania w dziedzinie matematyki, 
fizyki i biologii otrzymało wyróż-

nienie, będzie mogło odbyć 

atrakcyjne staże.  

Konkurs promuje młode talenty 
w dziedzinach takich jak między 
innymi matematyka, informaty-
ka, socjologia czy ekonomia.  

Lublin, Kraków, Poznań i wiele 
innych polskich miast włączyło 
się w obchody dwunastej edycji 
Europejskiego Tygodnia Mobil-
ności. W tym roku hasłem prze-
wodnim było „Czyste powietrze 
– czas na Twój ruch”.  
 
W dniach 16-22 września tysią-
ce europejskich miast prowadzi-
ło akcje z zakresu edukacji eko-
logicznej mające na celu zwięk-

szenie świadomości ekologicz-
nej na temat racjonalnego  
korzystania z samochodów  

osobowych.  

 

W ramach walki z zanieczysz-
czeniami i w trosce o czyste  
powietrze wiele miast wzięło 
także udział w Europejskim 

Dniu bez Samochodu.  

Przykładowo w Poznaniu w ra-
mach akcji od 16 do 22 września 
każda osoba dysponująca do-
wodem rejestracyjnym samo-
chodu mogła korzystać z komu-

nikacji miejskiej za darmo. 

Na Mazowszu, Dolnym Śląsku  
i w Świętokrzyskim powstaną 
laboratoria badawcze i działy 
badawczo-rozwojowe, które 
stworzą przynajmniej 700 miejsc 
pracy. Jest to efekt decyzji euro-
pejskiego komisarza ds. polityki 
regionalnej Johannesa Hahna, 
który ogłosił ją podczas niedaw-
nego spotkania z minister Elż-

bietą Bieńkowską. 

Projekty te będą współfinanso-
wane z budżetu UE w wysokości 
108, 5 miliona euro. Przyczynią 
się do powstania  Cen-

trum Zaawansowanych Materia-
łów i Technologii (CEZAMAT)  
w Warszawie oraz dwóch zakła-
dów produkcyjnych w woje-
wództwach świętokrzyskim 
(Pilkington Automotive Poland)  

i dolnośląskim (HS Wrocław) . 

Więcej informacji na stro-
nie:http://ec.europa.eu/polska/

news/130916_projekty_pl.htm  

4. Zainwestujemy w B&R 

5. Czyste powietrze - czas na Twój ruch! 

Każdego roku kraje europejskie 
tracą miliardy euro z tytułu nie-
zapłaconego podatku VAT.  
W 2011 r. do budżetów państw 
członkowskich nie wpłynęło 
prawie 200 mld euro. Oto smut-
ne wnioski płynące z badania  
na temat ubytku dochodów  
z VAT w państwach członkow-

skich  

Drugim problemem są oszustwa 

podatkowe. Dotyczy to prawie 
jednej piątej wszystkich środ-
ków publicznych w Europie 

rocznie. 

"Brakująca kwota" to kampania 
informacyjna Komisji Europej-
skiej, która ma za zadanie 
uświadomić Europejczykom,  
że problem ten dotyczy nas 
wszystkich i zniechęcić do uni-
kania i uchylania się od płace-

nia podatków. 

Film znajdziesz tutaj: http://
w ww .yout ub e . co m /w at ch?
f e a t u -
re=player_embedded&v=IqSR-

7YhJyA  

8. Utracone miliardy 

Komisja Europejska chce stwo-

rzyć jednolity rynek telekomuni-

kacyjny w Europie. Co się za 

tym kryje? Jego efektem ma być 

między innymi zlikwidowanie 

roamingu.11 września 2013 r. 

Komisja Europejska przyjęła 

plan reform rynku telekomuni-

kacyjnego noszący nazwę 

„Łączność na całym kontynen-

cie”. Dzięki niemu opadną opła-

ty ponoszone przez konsumen-

tów, formalności administracyj-

ne dla przedsiębiorstw staną się 

prostsze, a użytkownicy i usłu-

godawcy zyskają liczne nowe 

prawa.  

 „Komisja Europejska mówi  

jasno: nie dla opłat za roaming, 

tak dla neutralności sieci, tak 

dla inwestycji, tak dla nowych 

miejsc pracy”- powiedziała  

niedawno Neelie Kroes, komi-

sarz ds. agendy cyfrowej. 

7. Schyłek roamingu? 

http://ec.europa.eu/polska/news/130916_projekty_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/130916_projekty_pl.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqSR-7YhJyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqSR-7YhJyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqSR-7YhJyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqSR-7YhJyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqSR-7YhJyA

