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1. Komisja Europejska na Dniach Kariery w 

Toruniu, 18 marca 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

           Czy kariera w instytucjach Unii Europejskiej jest dla Ciebie? Jak wy-

glądają możliwe ścieżki kariery? Gdzie szukać ofert i jak zgłaszać się do 

konkursów ogłaszanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)? 

Na te i inne pytania będziemy odpowiadać osobiście wraz z przedstawi-

cielami Komisji Europejskiej podczas Dni Kariery w Toruniu, na Uniwer-

sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

                         Zapraszamy w godz. 9.00 – 16.00!  

     Komisja Europejska w Polsce po raz pierwszy weźmie udział w Dniach 

Kariery organizowanych w przez studencką organizację AIESEC w 9 mia-

stach Polski. W dniach od 3 do 26 marca uczestnicy Dni Kariery będą mogli 

odwiedzić stoisko informacyjne i zapytać przedstawicieli KE o możliwości 

pracy lub stażu w unijnych instytucjach.  

     W tym roku uczestnicy Dni Kariery będą mogli zasięgnąć informacji   
także u przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce. Na stoisku informa-
cyjnym KE na pytania studentów będą odpowiadać: Ambasadorka Karier 
UE Agnieszka Zakrzewska, pracownicy Komisji Europejskiej, Punktów In-
formacji Europejskiej Europe Direct czy Punktów Informacyjnych UE. Zain-
teresowani znajdą u nas przykładowe testy Europejskiego Urzędu Doboru 
Kadr (EPSO), stosowane przy okazji większości konkursów na stanowiska 
unijne, a także informacje dotyczące staży w instytucjach UE.  

Strona Dni Karier www.dnikariery.pl oraz fanpage 

www.facebook.com/DniKariery 

Dni Kariery na stronie Komisji Europejskiej w Polsce 

Wydarzenie na Facebooku http://bit.ly/KE_na_Dniach_Kariery 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
http://www.dnikariery.pl
http://www.facebook.com/DniKariery
http://ec.europa.eu/polska/news/events/150216_dni_kariery_pl.htm
http://bit.ly/KE_na_Dniach_Kariery


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

3. Spotkanie z ekspertem — 23 marca 2015 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 23 marca 2015 r. (poniedziałek) w 
godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grun-
waldzkiej 25b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia 
udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzi-
nach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 
052 567 00 09. 
 

     

         9 lutego w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej na kampusie Wyższej 

Szkoły Gospodarki odbyła się ceremonia wręczenia nagród w V edycji kon-

kursów z okazji Europejskiego Dnia Języków. W ręce zwycięzców trafiły cen-

ne nagrody rzeczowe: tablet, dysk zewnętrzny, odtwarzacze MP4, a także za-

proszenie na wycieczkę do Brukseli.  

Gratulujemy!  

 

Organizatorami konkursu są:  

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz, 

Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Szkoła Języków Obcych w 

Bydgoszczy, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki 

Partnerzy: 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka 

2. V edycja konkursów językowych zakończona! Nagrody powędrowały w 

ręce laureatów 9 lutego 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś 

się z Punktem Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG? 

Wziąłeś udział w lekcji europej-

skiej, konferencji, pikniku europej-

skim, skorzystałeś z możliwości 

konsultacji z naszym ekspertem  

ds. funduszy europejskich?  

Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie 
swojej opinii za pomocą krótkiej 
anonimowej ankiety, która pozwoli 
nam podnieść jakość naszych 
usług. Znajdziesz ją tutaj:  
http://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/EDICfeedback2014?
surveylanguage=PL.  
 

Twoje zdanie jest dla nas ważne! 

4. Ankieta na temat jakości usług ED-Toruń  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=PL
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=PL
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=PL


3. Co dla Ciebie znaczy zjednoczona Europa? 

1. Młodzi Liderzy poszukiwani 

 Masz 21-26 lat, jesteś aktywny w swoim regionie i bierzesz czynny udział w zwalczaniu ubóstwa? Nagraj 
2 minutowy film na jeden z wybranych tematów, a może właśnie Ty zostaniesz zaproszony przez Komisję Euro-
pejską do uczestnictwa w Europejskich Dniach Rozwoju, które odbędą się w dniach 3-4 czerwca w Brukseli!  

              Do 18 marca młodzi ludzie z całego świata mogą zgłaszać się do roli mówców podczas Euro-
pejskich Dni Rozwoju (European Development Days), najważniejszego europejskiego forum na temat 
współpracy i rozwoju na całym świecie. Wybrani kandydaci będą mogli podzielić się doświadcze-
niem i pomysłami, przemawiając u boku światowych liderów.  

Więcej informacji 

Aplikuj już teraz! 

 Komisja Europejska zorganizowała konkurs na film zatytułowany „Czym dla Ciebie jest zjednoczona Eu-
ropa?”, skierowany do młodych obywateli państw członkowskich UE  oraz państw kandydujących i potencjal-
nych krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej(13-15 lat).  

 Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Euroscola, w którym nagrodą jest dofinansowany wyjazd 
do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku szkolnym 2015/2016 na spotkanie Euroscoli. W Stras-
burgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, 
pracuje w "komisjach", głosuje nad "rezolucjami" i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując 
się przy tym z rówieśnikami z całej Europy. Wysokość dofinansowania pokrywa koszty wyjazdu. Gra prze-
znaczona jest dla szkół ponadgimnazjalnych.  

2. Kolejna edycja Euroscoli 

Członkowie krajowych jury wybiorą jeden film z każdego państwa. Nagrodą w 
konkursie jest wyjazd do Brukseli, podczas którego zwycięzcy będą mieli oka-
zję zwiedzić miasto oraz instytucje europejskie oraz poznać młodych ludzi z 
całej Europy. 

Filmy można zgłaszać do 10 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem strony http://
ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm. 
 

Zadaniem konkursowym będzie nakręcenie filmu na jeden z wybra-
nych tematów. Film należy zamieścić w Internecie, a link wpisać do 
internetowego formularza zgłoszeniowego i – po wypełnieniu go – 
wysłać. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2015 r.  

Regulamin konkursu wraz z programem dnia 

Informacje o konkursie: www.europarl.pl 

Pytania nt. konkursu należy przesyłać na adres:  
epwarszawa@europarl.europa.eu 

http://ec.europa.eu/polska/news/events/150219_eudevdays_pl.htm
http://www.eudevdays.eu/futureleaders
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/EuroscolaPL2015_regulamin_konkursu_wraz_z_programem_dnia.pdf
http://www.europarl.europa.eu
mailto:epwarszawa@europarl.europa.eu


 Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskim 
Parku Technologicznym zaprasza przedsiębiorców naszego województwa do 
udziału w spotkaniach informacyjnych Wtorki z eksportem, które odbywają 

się raz w miesiącu na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego.  

    Wniosek o udostępnienie, już w tym roku, 1 mld euro w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, złożyła dziś Komi-
sja Europejska. To oznacza, że płatności zaliczkowe, jakie pań-
stwa UE otrzymują na pobudzenie zatrudnienia młodzieży, wzro-
sną nawet trzydziestokrotnie – dotrą tym samym do niemal 650 

tys. młodych ludzi, pomagając im w znalezieniu pracy.   

Przedmiotowy wniosek legislacyjny zostanie poddany dyskusji w 
Parlamencie Europejskim i Radzie, które muszą go przyjąć, zanim 

będzie mógł wejść w życie.  

1. UE wspiera zatrudnienie młodzieży 

Przyspieszenie wdrażania gwarancji dla młodzieży zostało uznane za główny priorytet w politycznych wytycz-

nych przewodniczącego Claude Junckera.  

Szczegółowe informacje : http://ec.europa.eu/polska/news/ 

2. Wtorki z eksportem w Toruniu 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział jest 

BEZPŁATNY. 

Ilość miejsc ograniczona! Program 

 Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–
2020 dla dziewięciu polskich województw: lubelskiego, małopolskiego, ma-
zowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskie-
go, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Programy zwiększą 
konkurencyjność regionów, stworzą nowe możliwości rozwoju gospodar-
czego, podniosą standard życiowy obywateli i poprawią warunki funkcjono-
wania firm.  

3. Zatwierdzone wsparcie dla Polski 

 Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro, w tym prawie 17 
mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społeczne-
go (EFS).  Pieniądze zostaną przeznaczone na: najbardziej potrzebne inwestycje w badania naukowe i roz-
wój potrzebne do tego, by firmy prywatne mogły prowadzić działalność naukowo-badawczą; zacieśnienie 
współpracy między przedsiębiorstwami a instytutami badawczymi; oraz zwiększenie prywatnych inwesty-

cji w badania i rozwój.  

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/polska/news/150213_17_mld_pl.htm 

http://ec.europa.eu/polska/news/150204_bezrobocie_pl.htm
https://docs.google.com/forms/d/1PnO8cU5yL_TvX7YN2eFFaSnlz1pKBuLp390Y7EW43Jg/viewform?c=0&w=1
http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Program_rynek%20turecki.pdf
http://ec.europa.eu/polska/news/150213_17_mld_pl.htm


4.  Jak Polacy oceniają Unię Europejską? 

 Komisja Europejska przyjęła nowy program międzyregionalny finansowany z regionalnej pomocy inwe-
stycyjnej UE dla Polski i Słowacji. Celem programu „Interreg" będzie rozwiązywanie problemów o charakterze 
transgranicznym, zwłaszcza w zakresie transportu, edukacji i środowiska naturalnego. Program obejmuje 11 
regionów przygranicznych w Polsce i na Słowacji, a jego budżet wynosi ponad 182 mln euro, z czego blisko 

155 mln euro to wkład UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Program skupiać się będzie na trzech kluczowych obszarach, które uznaje się za zasadnicze dla tworzenia 
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Są to: rozwój transportu transgranicznego i dostęp do najważniejszych 
tras europejskich (TEN-T); ochrona i promocja zrównoważonego użytkowania dziedzictwa naturalnego i kultu-
rowego regionów; a także wspieranie transgranicznej edukacji, zwłaszcza na poziomie ponadpodstawowym, 

oraz możliwości uczenia się przez całe życie, pomocnych w dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy.  

Więcej informacji: Program operacyjny Interreg V-A Polska-Słowacja  

 Polacy są nadal większymi optymistami niż ogół Europejczyków w oce-
nie sytuacji gospodarczej – wynika z badania opinii publicznej Eurobarometr 82 
przeprowadzonego w listopadzie 2014 r. Jednocześnie polskich respondentów 
niepokoi – podobnie jak mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej – sytua-
cja na krajowym rynku pracy. Tylko Brytyjczyków, Niemców i Maltańczyków bar-

dziej martwi imigracja.  

     Według badania Eurobarometr 82, obecnie 43% Polaków dobrze ocenia gospodarkę we własnym kraju, zaś 
55% gospodarkę europejską (średnia dla UE to odpowiednio 34% i 30%). Jednocześnie trzech na czterech Po-
laków (74%) źle postrzega rozwój sytuacji na krajowym rynku pracy, co jednak nie odbiega od europejskiej 
średniej (73%). Bezrobocie (54%) jest zdecydowanie najczęściej wskazywane przez Polaków jako jeden z naj-
ważniejszych problemów, przed stanem systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, inflacją, emerytura-

mi oraz sytuacją gospodarczą.  

Pełna wersja badania 

Strona internetowa Eurobarometru  

5. Interreg rozwiązuje problemy 

6. Odra nie zagrozi mieszkańcom Wrocławia 

       Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie 190 mln euro z Funduszu Spójności na 
modernizację systemu przeciwpowodziowego Wrocławia, będącego kluczowym elementem 
szerszego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). Dwa projekty 
pozwolą lepiej chronić ponad 265 tys. mieszkańców miasta, bo w istotny sposób ograniczą 
skutki występowania wód Odry, powodujące w poprzednich latach poważne zniszczenia, a 
nawet ofiary śmiertelne.  
 
    Inwestycje realizowane będą jako część programu operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko” i będą finansowane w ramach priory-
tetu „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środo-
wiska”. Realizację projektów zakończono w grudniu 2014 r.  
 
Więcej informacji:  
http://ec.europa.eu/polska/news/150211_powodzie_pl.htm 

https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=2278
ec.europa.eu/polska/news/documents/150216_raport_82.docx
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150211_powodzie_pl.htm

