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1. Znamy wyniki II etapu Ogólnopolskiej Olimpia-

dy Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

 

12 grudnia 2017 roku w całej Polsce przeprowadzony został II etap 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg".  

W województwie kujaw-
sko-pomorskim zakwali-
fikowani uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
rozwiązywali test w cen-
trum egzaminacyjnym 
zlokalizowanym na Wy-
dziale Zarządzania i Na-
uk Społecznych Wyższej 
Szkoły Gospodarki w 
Inowrocławiu. 

 Z 12 zakwalifikowanych osób do testu przystąpiło 9 uczniów. Zmierzyli 
się z pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru, dotyczącymi Unii 
Europejskiej, jej systemu instytucjonalnego, historii integracji europej-
skiej, traktatów oraz bieżącej polityki UE. 
 
Wyniki II etapu dostępne są na stronie: Gwiezdny Krąg. 

 

 
W Nowym Roku pragniemy życzyć 

Państwu nowej energii, niegasnącej 
satysfakcji oraz wytrwałości w sta-
wianiu czoła codziennym wyzwa-

niom. Zdrowego, pomyślnego i 
szczęśliwego 2018 roku życzy  

Punkt Informacji Europejskiej  
Europe Direct—Toruń! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2017/12/19/znamy-finalowa-10-xiii-edycji-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-unii-europejskiej-gwiezdny-krag/


3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

 

2. Lekcje europejskie 

    Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń zaprasza nauczycieli ze 
wszystkich szkół w Toruniu i okolicach do współpracy przy organizacji lekcji europej-
skich z zakresu komunikacji, roli w UE, a także zasad integracji oraz historii wspól-
noty. Po dokładnym uzgodnieniu terminu i charakteru spotkania, pracownicy punktu 
ED - Toruń postarają się przygotować odpowiednie ćwiczenia, zabawy oraz gry zespo-
łowe, które wprowadzą uczniów w temat zajęć. Po każdych zajęciach najbardziej ak-
tywni uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi gadżetami.  

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: (52) 567 00 09  
lub mailowo: europedirect-torun@byd.pl. 

3. Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich 

 Ruszamy z kolejną edycją bezpłatnych dyżurów eksperta ds. funduszy europejskich! Jeśli na-
dal nie wiesz, co zrobić, aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, wahasz się z podjęciem decyzji o 
założeniu działalności gospodarczej… nie przegap okazji - przyjdź na konsultacje! Najbliższe spotkanie 
odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 w biurze Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct w Toruniu!  
 

   
Zapraszamy do zgłoszenia chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście 
w godz. pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 



1. To be or not to be… a European? 

       

„To be or not to be… a European?” – pod tym ha-

słem odbywać się będzie przyszłoroczna edycja kon-

kursu Young Europeans Award, skierowana do mło-

dzieży z państw Trójkąta Weimarskiego. 

    Mogą w nim wziąć udział osoby do 21 roku życia 

z Polski, Niemiec i Francji, niemniej w związku z 

faktem, iż tegorocznym gościem honorowym jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-

nocnej, organizatorzy zachęcają do realizowania projektów także we współpracy z młodzieżą z Anglii, 

Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. 

    Temat projektu może dotyczyć geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, społeczeństwa lub polityki. 

Techniki wykonania projektu są dowolne. Prace należy przesłać do 1 marca 2018 roku. 

    Więcej informacji dostępnych na stronie: Young Europeans Award. 

  

Staż w Afryce? To możliwe! Wyjedź na 3 miesiące do jednego z afrykańskich państw, a po powro-

cie rozpocznij wolontariacką pracę w charakterze edukatora. 

    Oferta skierowana jest do osób w wieku 21-30 lat, które lubią działać w środowisku lokalnym, dzie-

lić się swoją wiedzą i pomocą oraz bliska jest im kwestia wyzwań współczesnego świata. Program sta-

ży oferuje wyjazd do jednego z afrykańskich państw: Zambii, Gambii, Malawi, Ghany oraz Ugandy i 

gwarantuje przygotowanie do przyszłej działalności edukacyjnej po powrocie do Polski. 

    Oprócz cezury wiekowej warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego oraz za-

angażowanie i doświadczenie w działalności humanitarnej i globalnej. 

Składanie wniosków potrwa do 5 stycznia 2018 

roku - formularz aplikacyjny znajduje się na stronie 

internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). 

Więcej informacji: 

GLEN - staże w Afryce, wolontariat w Polsce | EU-

RODESK. 

Polska Akcja Humanitarna PAH. 

2.     Staż w Afryce? To możliwe! 

http://www.young-europeans-award.org/
http://www.eurodesk.pl/granty/glen-staze-w-afryce-wolontariat-w-polsce
http://www.eurodesk.pl/granty/glen-staze-w-afryce-wolontariat-w-polsce
http://www.pah.org.pl/


    Wraz z nadejściem nowego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła 

Bułgaria—najbiedniejsze obecnie państwo UE. „Zjednoczenie tworzy siłę” - tak brzmi 

hasło bułgarskiej prezydencji. 

 

    Do priorytetów Sofii należą przede wszystkim 

polityka spójności, wyrównywanie poziomu życia 

w państwach członkowskich oraz europejska per-

spektywa Bałkanów Zachodnich. Ponadto, Bułga-

ria przejęła część wyzwań, które nie zostały sfina-

lizowane za estońskiej kadencji. Dotyczą one 

głównie kwestii bezpieczeństwa oraz migracji– to 

na Bułgarów spadnie ciężar koordynowania nego-

cjacji w sprawie osiągnięcia migracyjnego kom-

promisu.  

 

    Bułgaria należy do Unii Europejskiej od 2007 roku. Przewodnictwo w Radzie na pewno 

wpłynie pozytywnie na wizerunek tego państwa zarówno w UE, jak i poza nią. 

1. Nowa prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 

2. Pełna wzajemność wizowa z Kanadą 

    1 grudnia 2017 r. osiągnięto pełną wzajemność wizową z Kanadą po tym, 

jak zniesiono obowiązek wizowy dla wszystkich obywateli Bułgarii i Rumu-

nii. Decyzja Kanady była poprzedzona intensywnymi działaniami dyploma-

tycznymi i stałym zaangażowaniem na szczeblu politycznym i technicznym 

pomiędzy UE a Kanadą oraz dwoma zainteresowanymi państwami człon-

kowskimi. Kanada częściowo już zniosła obowiązek wizowy dla niektórych 

obywateli Bułgarii i Rumunii w maju 2017 r. i zobowiązała się do całkowi-

tego jego zniesienia od 1 grudnia 2017 r. 

 

    Komisja w dalszym ciągu pragnie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą 

nad kierunkiem dalszych działań. Komisja będzie kontynuować współpracę z USA i zaintereso-

wanymi państwami członkowskimi w celu osiągnięcia pełnej wzajemności w zakresie znie-

sienia wiz. Posiedzenie urzędników wysokiego szczebla ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych w dniach 27–28 lutego 2018 r. oraz posiedzenie ministrów sprawiedliwości i 

spraw wewnętrznych UE i USA w maju 2018 r. stworzą okazje do dalszego przyspieszenia po-

stępów. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat dal-

szych działań najpóźniej do jesieni 2018 r. 



3. Komisja wzmacnia integrację na europejskim 

rynku pracy 

    Komisja Europejska, łącząc siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi, podpisze porozumienie o 
„Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”. Założenia zawarte w dokumencie pozwolą na wsparcie i 
wzmocnienie szans uchodźców, mieszkających legalnie na terenie Unii Europejskiej, oraz na integrację na 
europejskim rynku pracy.  
 
    Komisarz Marianne Thyssen skomentowała: Najlepsza droga do integracji społecznej prowadzi przez ry-
nek pracy. Dlatego powinna ona być również najbezpieczniejsza i najszybsza. Dzisiaj czynimy w tym kierun-
ku kolejny krok, łącząc siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi, aby sprostać wyzwaniom i wykorzy-
stać możliwości, jakie oferuje integracja uchodźców na rynku pracy.Przyczynimy się w ten sposób do stwo-
rzenia rynków pracy i społeczności, które będą bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu, tak żeby wszyscy 
w zrównoważony sposób mogli odnieść z tego większe korzyści, zgodnie z podstawowymi zasadami euro-
pejskiego filaru praw socjalnych. 
 
    Partnerstwo na rzecz integracji ma na 
celu określenie podstawowych zasad 
dotyczących integracji uchodźców na 
rynku pracy, w tym udzielania wsparcia 
na jak najwcześniejszym etapie, zagwa-
rantowania obopólnych korzyści z inte-
gracji oraz zapewnienia podejścia opar-
tego na porozumieniu wielu stron. 
Komisja Europejska chce także promo-
wać synergię z funduszami UE i z innymi 
powiązanymi inicjatywami na szczeblu 
europejskim oraz współpracować z wła-
ściwymi organami UE, grupami, komisja-
mi i sieciami, jak również z partnerami 
społecznymi i gospodarczymi. 
 

    Do 1 marca 2018 roku można składać wnioski w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), 
którego celem jest wspieranie inicjatyw pracodawców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w za-
kresie promowania integracji uchodźców i migrantów na rynku pracy. 
 
Zobacz więcej: 
 
 Pełny tekst porozumienia o Europejskim Partnerstwie dla Integracji, 
 Plan działania Komisji na rzecz integracji obywateli państw trzecich, 

 Europejska strona internetowa poświęcona integracji, 
 Zapisy do udziału w inicjatywie „Pracodawcy razem na rzecz integracji”. 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/integration/docs/20171220_european_partnership_for_integration_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0377&qid=1495459226297&from=EN
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en


4. Wzmocnienie współpracy UE-AKP 

 
    12 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie propozycję wzmocnienia współpra-

cy między Unią Europejską a Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). 

     Rekomendacja Komisji dotyczy w głównej mierze 

ulepszenia i reorganizacji dotychczasowej polityki 

obu stron oraz zakłada większe skupienie się na osią-

gnięciu zamierzonych rezultatów w dziedzinach ta-

kich jak wzrost ekonomiczny, zatrudnienie, inwesty-

cje, zmiany klimatyczne czy zrównoważony rozwój. 

Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i poli-

tyki bezpieczeństwa, Federica Mogherini, podkreśli-

ła, że UE wspólnie z AKP tworzą grupę ponad 100 

państw (z czego większość to członkowie ONZ), któ-

re razem mogą stawiać czoła globalnym wyzwaniom 

oraz wzmocnić przestrzeganie praw człowieka, pod-

stawowych wolności oraz zasad demokracji we wszystkich państwach członkowskich. 

     W lutym 2020 roku wygasa zawarte między UE i AKP Porozumienie z Cotonou. Jest to dobry moment 

na odnowienie partnerstwa oraz wzmocnienie długotrwałych relacji. Negocjacje mają zostać podjęte nie 

później niż w sierpniu 2018 roku. 

Zobacz: Recommendation for a Partnership Agreement between the European Union and countries of the 

African, Caribbean and Pacific Group of States. 

5. Toruń rozwija sieci tramwajowe dzięki  

Funduszowi Spójności 

    Prawie 45 mln euro – tyle wynosi wysokość dotacji, która umożliwi miastu zakup 5 tramwajów, 20 

autobusów elektrycznych i hybrydowych oraz renowację starych torów tramwajowych i budowę nowe-

go połączenia tramwajowego z centrum miasta do północnego osiedla JAR. 

    Inwestycja stanowi część strategii na rzecz transportu publicznego w Toruniu – „BiT-City”. Prace mają zo-

stać ukończone do 2021 roku. 

Mobilność została wsparta także we Wrocławiu. Na Dolny 

Śląsk trafi 36,5 mln euro, które pozwolą na modernizację 

starego taboru, ułatwienie komunikacji osobom niepełno-

sprawnym oraz poprawę jakości powietrza. 

    Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, 

stwierdziła: Inwestycje w ramach polityki spójności 

usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są 

one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE poma-

gają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności 

ekologicznej. 

https://ec.europa.eu/europeaid/recommendation-council-decision-authorising-negotiations-partnership-agreement-between-european_en
https://ec.europa.eu/europeaid/recommendation-council-decision-authorising-negotiations-partnership-agreement-between-european_en

