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1. Szkolenie w Warszawie 

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

Odwiedź nas na: 

    W dniach 27-28 sierpnia w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej w Polsce odbyło się szkolenie dla sieci Europe Direct związane z  
wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz bieżącymi działaniami na-

szych punktów, jak choćby Lekcje Europejskie.  
W czasie szkolenia skupialiśmy się nad promocją wyborów, odpowiedzią 

na pytanie: jak zwiększyć frekwencję wyborczą oraz jak mówić o Unii Eu-
ropejskiej wśród różnych grup wiekowych.  

Szkolenie było bardzo udane i już wkrótce będą mogli Państwo zobaczyć 
wyniki tego spotkania. 

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


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

 

 Lekcje europejskie to je-
den z kluczowych projektów 
naszego Punktu. Dzięki nim 
możemy spotkać się z młodymi 
mieszkańcami regionu i poroz-
mawiać o Unii Europejskiej, jej 
historii, celach oraz wadach czy 
zaletach. To właśnie takie lekcje 
pozwalają nam później jeszcze 
lepiej trafiać z przekazem do 
ludzi.  

     Uczymy innych, ale też sami 
siebie. Każde takie spotkanie to no-
we doświadczenie i wyzwanie na 
przyszłość. Teraz, przed zbliżający-
mi się wyborami do Parlamentu 
Europejskiego chcielibyśmy jesz-
cze bardziej  zacieśnić współpracę 
z młodzieżą w regionie, szczegól-
nie tą, która niedługo będzie mogła 
głosować.  

 

 

 

Na załączonym wyżej zdjęciu publikacja dla nauczycieli. Dostępna także w formie 
ONLINE.  

Jeśli chcecie Państwo aby w Waszej szkole odbyły się takie lekcje - prosimy o kontakt 
mailowy.  

  

 

  

2. Lekcje europejskie— nowy rok szkolny 



    

Do  końca września trwa nabór artyku-
łów naukowych do naszych czasopism. 
Jeśli są Państwo zainteresowani publika-
cją na temat Unii Europejskiej prosimy o 
wysyłanie gotowych artykułów na email 
europedirect-bydgoszcz@byd.pl. Więcej 
informacji również na naszej stronie oraz 
na stronie Punktu w Bydgoszczy (http://
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/
id,350/nabor-artykulow) 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Nabór artykułów naukowych 

W czasie wakacji odbyły się także kolejne dyżury eksperta ds. funduszy euro-
pejskich.  
Zainteresowani mieszkańcy regionu 
mogli zapytać naszego eksperta w 
jaki sposób pozyskać fundusze na 
rozwój działalności gospodarczej.  
 
Następny dyżur już we wrześniu. W 
Toruniu zapraszamy 25 września od 
16 do 19. 
Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej oraz fanpage’a 
na Facebook’u aby być na bieżąco z 
działaniami Punktu. 



Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej zaprasza 
uczniów z całej Europy do zaprezentowania swoich umiejętności w 
zakresie przekładu pisemnego podczas 12. edycji konkursu Juvenes 
Translatores. 
 

Rejestracja szkół zainteresowanych konkursem przebiega dwuetapowo. 
Szkoły ponadpodstawowe muszą najpierw zarejestrować się na stronie 

internetowej http://ec.europa.eu/translatores. Rejestracja rozpoczyna 
się 1 września 2018 r. i potrwa do 20 października 2018 r. (do godz. 
12.00), formularz można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędo-
wych UE. 
Następnie Komisja Europejska poprosi 751 szkół wybranych losowo do 
wyznaczenia od dwóch do pięciu uczniów, którzy wezmą udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział 
uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 2001 r. 
Konkurs odbędzie się 22 listopada i będzie prowadzony jednocześnie we wszystkich uczestniczących szkołach. 
Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2019 r. Nagrody zostaną 
wręczone wiosną 2019 r. podczas specjalnej uroczystości w Brukseli. 
Więcej informacji: 
Strona internetowa Juvenes Translatores 
Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród w 2018 r. 

1. Konkurs! 

      
2. Orędzie o stanie Unii Europejskiej—Save the Date! 

W środę 12 września br. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker 

wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu coroczne 
orędzie o stanie Unii. 
W zeszłorocznym orędziu przewodniczący Komisji przedstawił swoją wizję Unii Euro-
pejskiej do 2025 r. Przemówieniu towarzyszyły konkretne inicjatywy dotyczące handlu, 

kontroli inwestycji, bezpieczeństwa cybernetycznego, przemysłu i ochrony danych.  
Tegoroczne orędzie zostanie wygłoszone w kontekście przyszłorocznych wyborów 
do Parlamentu Europejskiego oraz toczącej się debaty na temat przyszłości Unii 

Europejskiej składającej się z 27 państw członkowskich. W orędziu i tym razem 
pojawią się nowe propozycje działań, które niezwłocznie będą wprowadzone w ży-
cie.  
Co roku w orędziu o stanie Unii podsumowywane są osiągnięcia z ubiegłego roku i 
przedstawiane priorytety na nadchodzący rok. Przewodniczący wyjaśnia również, w jaki sposób Komisja planuje 
zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska.  
Po przemówieniu odbywa się debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog z Parlamentem Europejskim i 

Radą, mający na celu opracowanie programu prac Komisji na kolejny rok. 
Przemówienie będzie transmitowane na żywo (z grafiką, wykresami i innymi materiałami wizualnymi) na Facebo-
oku (Facebook Live), na kanale EbS oraz na stronie internetowej KE. Początek transmisji 12 września br. o godz. 
9:00. 
  
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/events/180830_soteu_pl 

http://ec.europa.eu/translatores
http://ec.europa.eu/translatores
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155560181969010&type=1&l=708fc802c2
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://ec.europa.eu/poland/events/180830_soteu_pl


 

3. Brexit—komunikat Komisji Europejskiej  

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat, w którym przedstawiła bieżące prace służące przygotowaniu się na 
wszystkie możliwe scenariusze wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. 
W dniu 30 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści UE i stanie się „państwem trzecim”. Skutki tego aktu będą odczuwal-
ne dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE. Dotyczyć one będą takich 
kwestii jak nowe kontrole na zewnętrznej granicy UE z Wielką Brytanią, ważność wydanych przez to państwo licencji, 
certyfikatów i zezwoleń oraz różne przepisy dotyczące przekazywania danych. 
W opublikowanym dziś komunikacie wezwano państwa członkowskie i podmioty prywatne do zintensyfikowania przy-

gotowań w odpowiedzi na apel wystosowany w zeszłym miesiącu apel Rady Europejskiej (art. 50) o przyspieszenie prac 
przygotowawczych na wszystkich szczeblach i pod kątem wszystkich możliwych scenariuszy. 
 
Prace Komisji w zakresie gotowości są koordynowane przez Sekretariat Generalny Komisji. 
Dodatkowe informacje: 
- Tekst komunikatu 
- Wykaz oczekujących na rozpatrzenie inicjatyw ustawodawczych w zakresie „gotowości” 
- Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat przygotowań do brexitu (zawierająca „zawiadomienia dotyczące 

gotowości na brexit”) 

- Posiedzenie Rady Europejskiej (art. 50) – konkluzje z dnia 29 czerwca 2018 r.) 
- Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) co do ram przyszłych stosunków UE–Wielka Brytania (z dnia 23 marca 2018 r.) 

4. Airbnb wezwany do przestrzegania prawa konsumenckiego  

Komisja Europejska i unijne organy ochrony konsumentów domagają się od Airbnb dostosowania warun-
ków do unijnych przepisów konsumenckich oraz przejrzystości w prezentacji cen. 

 
       Przejrzystość cen i innych nieuczciwych praktyk handlowych 
Prezentacja cen oraz obecne rozróżnienie między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami nie są zgodne z 

wymogami prawa UE, w szczególności z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych. 
Airbnb powinno: 

zmienić sposób prezentowania informacji dotyczących cen podczas pierwszego wyszukiwania na stronie interne-
towej Airbnb, celem zapewnienia, że w momencie zaoferowania posiadłości, konsument otrzymuję całkowitą 
cenę włącznie ze wszystkimi obowiązującymi opłatami i kosztami, takimi jak opłaty za usługi i sprzątanie lub w 
przypadkach gdy nie jest możliwe obliczenie ceny ostatecznej, konsument jest jasno poinformowany o możliwo-
ści wystąpienia dodatkowych opłat; 

w jasny sposób oznaczać, czy oferty pochodzą od prywatnych gospodarzy, czy od podmiotów zawodowo zajmu-
jących się najmem, ponieważ w obu przypadkach konsumenta obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony. 
Więcej informacji 
Wspólne stanowisko organów sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta 
Więcej informacji na temat działania w zakresie 
egzekwowania praw konsumenckich 

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/06/29/20180629-euco-conclusions-art-50/
https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
http://www.consilium.europa.eu/media/35984/29-euco-art50-conclusions-pl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33508/23-euco-art50-guidelines-pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://ec.europa.eu/info/files/common-position-national-authorities-within-cpc-network-commercial-practices-and-terms-service-airbnb-ireland_en
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22Wi%C4%99cej
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22Wi%C4%99cej

