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1. Dzień Europy 

 www.facebook.com/ed.torun  
 
 
 www.twitter.com/EDTorun  
 
 
 

Odwiedź nas na: 

    12 maja w Inowrocławiu obchodziliśmy Dzień Europy. Święto na cześć 
założenia Unii Europejskiej. W progach gościnnego Wydziału Zarządza-

nia i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu odbył się z tej okazji festyn. 
Stoisko ED-Toruń zorganizowało konkurs z wiedzy o krajach unijnych. 
Za każdą prawidłową odpowiedź można było wygrać ciekawe gadżety. 
Oprócz quizów, odbyły się liczne rozmowy o Unii, zainteresowani mogli 
także zasięgnąć oficjalnych publikacji europejskich. Wszystko to było 

zwieńczone smacznym grillem!  

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/


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

 

 W maju liczne lekcje eu-
ropejskie odbyły się w Grabko-
wie oraz Więsławicach (oddział 
szkoły w Grabkowie). W tym 
rejonie gościliśmy trzykrotnie. 
Podczas pierwszych lekcji euro-
pejskich rozmawialiśmy o moż-
liwościach rozwoju w Unii Eu-
ropejskiej. Rozmowy dotyczyły 
głównie staży w instytucjach 
unijnych, programu Erasmus+ 
oraz pracy poza granicami kra-

ju.  

     Oprócz zagadnień związanych z 
Erasmusem, uczniowie poznali sys-
tem stypendialny związany ze staża-
mi w instytucjach unijnych. Już wie-
dzą, że Parlament, Komisja oraz inne 
ważne agencje i instytucje czekają na 
tak zdolnych uczniów ;)  

  
Lekcje europejskie to także rozmowy 
o wadach i zaletach, zagrożeniach i 
możliwościach. Wraz z uczniami sta-

raliśmy się zdefiniować zagrożenia jakie mogą uderzyć w Unię oraz jak je można 
przezwyciężyć.  
Były także rozmowy trudniejsze—o wyborach do parlamentu, o pracy europosłów 
oraz o europejskości wśród obywateli Unii Europejskiej.  
Wreszcie też była i próba definicji kolorów. Jakiego koloru jest flaga Unii? Niebieski, 
granatowy, ciemny niebieski czy może inny? Czekamy na odpowiedzi ;) My już wie-

my. 
 

  

2. Lekcje europejskie— Grabkowo i Więsławice 



    
11 maja nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu wiedzy o krajach anglojęzycznych. 
Punkt Informacji Europejskie ED Toruń 
był partnerem wydarzenia i jednym z 
fundatorów nagród. W finale zmierzyło 
się 16 par uczniów. Dla najlepszej pary 
przewidziano nagrodę w postaci vouche-
ru na naukę języka… francuskiego. 
Wszak angielski już znają! Dziękujemy 
za zaproszenie i współpracę! 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Finał Konkursu wiedzy o krajach 
anglojęzycznych w SP10 w Toruniu 

24 maja odbył się także kolejny dyżur eksperta ds. funduszy europejskich.  
Zainteresowani mieszkańcy regionu mogli zapytać naszego eksperta w jaki spo-
sób pozyskać fundusze na rozwój 
działalności gospodarczej.  
 
Następny dyżur już w czerwcu. 
Tym razem w Inowrocławiu.  
Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej oraz fanpage’a 
na Facebook’u aby być na bieżąco z 
działaniami Punktu. 
 
Zapraszamy! 



1. Bydgoski Festiwal Nauki  

 

25 i 26 maja Punkt Informacji Europejskiej ED Toruń 
gościł w progach WSG Inowrocław na Festiwalu Nauki. 
Jako uczestnicy zorganizowaliśmy dla gości festiwalu 
liczne prelekcje o Unii oraz gry i zabawy dla najmłod-
szych. Były rozmowy o symbolach unijnych, o warto-
ściach oraz o przyszłości Unii. Później nadszedł czas na 
quiz wiedzy o krajach unijnych. Za każdą odpowiedź 
można było wygrać ciekawe gadżety ED Toruń. W so-
botniej części oprócz zabaw można było porozmawiać o 
Unii przy grillu. Cóż za apetyczne połączenie! Czekamy 
na następny festiwal i dziękujemy za gościnę!  

Więcej informacji u nad na FB oraz na stornach WSG 
Inowrocław 

 

 

 12 maja odbył się Dzień Europy w Inowrocławiu. W czasie 
święta odbyły się liczne gry i zabawy dla uczestników wydarzenia. 
Dla młodszych Koło Fortuny i proste pytania o Unii, dla tych z większym stażem wiedzy trudniej-
sze. Na setki zakręceń Kołem Fortuny Polska wypadła tylko 3 albo 4 razy. Najchętniej padała 
Hiszpania i nasi bałtyccy sąsiedzi. W czasie Dnia Europy  było także zapoznać się z ofertą wydaw-
niczą Komisji Europejskiej, pobrać darmowe egzempla-
rze jak również po męczącym dniu zjeść pyszną kiełba-
skę! 
 
 
Więcej od Dniu Europy w Polsce i Europie dowiecie się 
Państwo z oficjalnej strony: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/
europe-day_pl 

2. Dzień Europy w Inowrocławiu 



 

Annual General Meeting Bruksela—szkolenie wyjazdowe 

 

 W dniach 4-7 czerwca w Brukseli odbędzie się 
zjazd wszystkich Punktów Informacji Europej-
skiej Europe Direct w Europie.  

 
 

Podczas wyjazdu będziemy obradować, rozmawiać 
i  istotne kwestie w związku ze zbliżającymi się 
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tematem 
rozmów będzie także bezpieczeństwo danych, spra-
wa tzw. „Fake News” oraz inne nurtujące Unię 
sprawy. 
3 dni wielogodzinnych rozmów i wymiany do-
świadczeń.  
Liczymy, że wrócimy naładowani pozytywnymi 
emocjami, wiedzą i jeszcze bardziej zmotywowani 
będziemy aby przekazywać Wam informacje o Unii 
i nie tylko. 
 
W dniach 4-8 czerwca biuro w Toruniu będzie tak-
że nieczynne. Zapraszamy do kontaktu mailowego, 
gdyż na bieżąco pracujemy na wyjeździe! 
 
 

  

 



Komisja Europejska  prace nad ramami budżetowymi na lata 
2021-2027. Już teraz wiadomo, że Polska może otrzymać 
mniej pieniędzy z Brukseli. Przyczyną takiego zjawiska są no-
we kryteria związane z przyznawaniem funduszy: walka z bez-
robociem, demokracja oraz przyjmowanie migrantów. Warto 
także zaznaczyć, że obecnie Polska jest krajem otrzymującym 
więcej z Unii niż jej płaci. Taki stan rzeczy będzie się sukce-
sywnie zmieniać.  

Według Jerzego Buzka fundusze dla Polski leżą na stole, trze-
ba je tylko odpowiednio uargumentować.  

Więcej: europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_pl.pdf oraz https://www.euractiv.pl/section/
instytucje-ue/news/ke-przedstawila-projekt-budzetu-ue-na-lata-2021-2027/ 

1. Nowe rozdanie budżetowe 

      
2. Komisja podwoi fundusze na program Erasmus+? 

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–

2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program 
Erasmus do kwoty 30 mld euro. 
Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby 
studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. W ten sposób zdobywają nowe 
doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje przyszłe szanse na ryn-
ku pracy.  
Cele wniosku Komisji: 

Zwiększenie liczby beneficjentów: podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie 
wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż w 
bieżącym okresie finansowania. 

Dotarcie do osób wywodzących się z różnych środowisk: nowe formaty i łatwiejszy 
dostęp dla mniejszych i lokalnych organizacji ułatwią osobom ze środowisk defaworyzowanych udział w nowym 
programie. 

Zacieśnienie relacji z resztą świata: zwiększona zostanie również mobilność i współpraca z państwami trzecimi 
dzięki połączeniu mobilności fizycznej, mieszanej i wirtualnej. 

Nacisk na promowanie perspektywicznych dziedzin nauki: w ramach wzmocnionego programu większa uwaga 
zostanie skierowana na takie dziedziny, jak: energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna 
inteligencja i projektowanie. 

Promowanie tożsamości europejskiej przez podróże: nowa inicjatywa DiscoverEU stworzy młodym ludziom 
możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy. 

 Więcej: https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en 
 

https://europa.eu/youth/discovereu_pl


 

3. Oświadczenie komisarza Vytenisa Andriukaitisa z okazji Światowego Dnia bez Papierosa  
Używanie tytoniu w UE jest nadal najczęstszą przyczyną chorób przewlekłych i śmierci, któ-
rej można zapobiec. Z danych statystycznych dotyczących raka płuc – nowotworu, który jest 
w największym stopniu związany z paleniem – wynika, że w 2015 r. w UE zmarło na tę cho-
robę 273 400 osób.To o 273 400 osób za dużo. Ktoś stracił rodzica, dziecko, brata, siostrę lub 
przyjaciela. Rak płuc odpowiada za jedną piątą wszystkich zgonów związanych z nowotwora-
mi. Ponadto tytoń jest również głównym czynnikiem ryzyka dla wielu innych nowotworów 
oraz dla innych poważnych chorób, takich jak choroby układu krążenia. 
Jestem bardzo zaniepokojony faktem, że od 2014 r. wskaźnik palenia w UE utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie 26%. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że odsetek palaczy wśród 
osób w wieku od 15 do 24 lat wzrósł z 25% w 2014 r. do 29% w 2017 r. Utrata bliskich spo-
wodowana paleniem tytoniu dotknęła mnie osobiście, w związku z czym statystyki dotyczące 
palenia wśród ludzi młodych bardzo mnie smucą. Musimy odwrócić tę tendencję. Jednym z 
głównych celów nowej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, która w pełni zaczęła 
obowiązywać w UE dwa lata temu, jest doprowadzenie do tego, aby wyroby tytoniowe były 
mniej atrakcyjne dla młodych ludzi. Jednak nowe produkty, takie jak papierosy elektroniczne, 
są wśród młodego pokolenia coraz popularniejsze, co bardzo mnie niepokoi. 
Więcej: https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_en 

4. RODO—przepisy o ochronie danych osobowych 

   W dniu 6 kwietnia 2016 r. państwa członkowskie UE uzgodniły przeprowadzenie zasadniczej reformy unij-
nych ram ochrony danych, przyjmując pakiet przepisów w zakresie ochrony danych, w którego skład we-
szło ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zastąpiło obowiązującą dwadzieścia 
lat dyrektywę. Nowe ogólnounijne przepisy o ochronie danych zaczną być stosowane w dniu 25 maja 2018 r., po 
dwóch latach od ich przyjęcia i wejścia w życie. 
W tym roku, w Dniu Ochrony Danych Osobowych, Komisja opublikowała wytyczne w celu ułatwienia bezpo-
średniego i sprawnego stosowania nowych przepisów o ochronie danych w całej UE od dnia 25 maja. Ponadto 

Komisja uruchomiła specjalne nowe narzędzie online dla MŚP (zob. komunikat prasowy). 
Aby zapewnić skuteczne stosowanie nowych przepisów, Komisja nadal będzie aktywnie wspierać państwa 
członkowskie, organy ochrony danych i przedsiębiorstwa. Komisja przeznaczyła 1,7 mln EUR na współfinanso-
wanie szkoleń specjalistów w zakresie ochrony danych. Dodatkowo przeznaczono 2 mln EUR na wsparcie orga-
nów krajowych w działaniach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP i osoby fizyczne. 
Od dziś Komisja będzie monitorować sposób, w jaki państwa członkowskie stosują nowe przepisy i, w razie ko-
nieczności, podejmują odpowiednie działania. Rok po wejściu w życie rozporządzenia (tj. w 2019 r.) Komisja 
zorganizuje wydarzenie podsumowujące doświadczenia różnych zainteresowanych stron związane z wdrażaniem 
rozporządzenia. Wnioski z tego spotkania zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z oceny i przeglądu rozporzą-
dzenia, jakie Komisja ma obowiązek sporządzić do maja 2020 r. 

 
       Więcej na ten temat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
https://ec.europa.eu/health/tobacco/eurobarometers_en
https://ec.europa.eu/health/tobacco/eurobarometers_en
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-387_en.htm

