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1. Startujemy z lekcjami europejskimi! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

   W styczniu odbyły się pierwsze w 2018 roku lekcje europejskie! 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct—Toruń zawitał do Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum im. Tony’ego Halika w Radzikach Du-
żych. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, 
podczas których zapoznali się z historią integracji europejskiej, nazwi-
skami Ojców Europy oraz bieżącą polityką UE.  Najaktywniejsi ucznio-
wie otrzymali gadżety Europe Direct-Toruń. 

W lutym będziemy w Radzikach Du-
żych ponownie! Jeśli Twoja szkoła jest 
również zainteresowana lekcjami eu-
ropejskimi, prowadzonymi przez PIEED
-Toruń—zapraszamy do kontaktu mai-
lowego: europedirect-torun@byd.pl 
lub telefonicznego: (52) 567 00 09.  

 

2. Spotkanie informacyjne „Europa dla  Obywateli” 
 

     7 lutego (środa) w CKK Jordanki odbędzie się 
spotkanie informacyjne o programie „Europa dla 
Obywateli”. Uczestnikom wydarzenia przybliżone 
zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie w  
unijnym programie „Europa dla Obywateli”, a tak-
że jego cele, założenia i priorytety na 2018 rok.    

Rejestracja udziału dostępna jest na stronie [klik].  
Zapraszamy także do śledzenia wydarzenia na Facebooku. 
 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
http://bit.ly/2nLryej
https://www.facebook.com/events/1672526732808003/


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

 

Jesteś młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompeten-cje liderskie? Nie czekaj, dołącz 
do Klubu Liderów Młodzieżowych dzia-łającego przy Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - 
Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję aktywności obywatelskiej oraz promo-cję rozwoju osobowo-
ściowego i zawodowego .  
  
Co zyskujecie dzięki uczestnictwu?  

wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza młodym ludziom Unia Europejska,  

dostęp do aktualności nt. programów grantowych, możliwości podjęcia nauki, pracy, stażu za grani-

cą, wyjazdu na wolontariatu;  

dostęp do oferty szkoleniowej PIE ED i WSG;  

wzmocnienie kompetencji liderskich;  

możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami reprezentującymi instytucje europejskie;  

członkowie KLM będę zaangażowani w działania ED – Toruń.  
 

 
Dla kogo?  

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otwarci na zdobywanie nowych kompetencji, aktywni.  
  
Cel:  

 promowanie wartości demokratycznych, otwartości, tolerancji  

 promowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.  

 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, mają formę interaktyw-

ną, opartą na dyskusji nt. aktualnych kwestii europejskich.  
Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: europedirect-torun@byd.pl lub skontakto-

wać się telefonicznie (52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

4. Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich 

 

  

Kolejny miesiąc z dyżurem eksperta ds. funduszy europejskich! Chcesz założyć własną działalność, 

ale nie wiesz, co zrobić, aby otrzymać na nią dofinansowanie? Masz pomysł na biznes i potrzebu-

jesz dotacji? Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania dotyczące funduszy UE!  

 

Spotkanie jest całkowicie bezpłatne i ma formę in-

dywidualnej rozmowy z ekspertem. 

 

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału! 

 

Kiedy? 19 lutego 2018 (poniedziałek), w godz. 

16.00-19.00. 

 

Gdzie? Punkt Informacji Europejskiej Europe Di-

rect, ul. Grunwaldzka 25b przy Wydziale Technicz-

nym WSG w Toruniu (budynek Zespołu Szkół Sa-

mochodowych, pokój 147, parter). 

 

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu mailowego: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicz-

nego: (52) 567 00 09 oraz za pośrednictwem FB!  

3. Nowa edycja Klubu Liderów Młodzieżowych 



1. Znamy zwycięzców VIII edycji konkursów „Zjednoczeni w różnorodności”! 

Komisja oceniająca prace uczniów biorących udział w trzech konkursach z cyklu „Zjednoczeni w różno-

rodności” stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem—wybrać najlepsze z najlepszych! Poziom artystycz-

ny był bardzo wysoki, niemniej  udało się wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach: konkurs foto-

graficzny „Europa w Obiektywie”, lingwistyczny „Europejski Poliglota” oraz plastyczny „Wielobarwna 

Europa”. Oto oni!  

 

Fotograficzny „Europa w obiektywie”: 

 

1 miejsce: Sandra Kondej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich  w Chełmnie 

2 miejsce:  Mateusz Dzięcioł Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich  w Chełmnie 

 3 miejsce: Oliwier Kowalski Zespół placówek oświatowych w Tucznie, Złotniki Kujawskie 

wyróżnienie: Nina Mrozek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich  w Chełmnie 

 

Lingwistyczny „Europejski Poliglota”: 

 

1 miejsce: Kamil Polewski Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu  

2 miejsce: Piotr Walkowiak Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu  

 3 miejsce: Jagoda Łuczak Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu  

 

 

Plastyczny „Wielobarwna Europa”: 

 

1 miejsce: Oliwia Derucka Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Kasprowicza, Piotrków Kujawski 

2 miejsce: Natalia Włodarska Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Kasprowicza, Piotrków Kujawski 

3 miejsce: Marcel Gaszkowski Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie  

wyróżnienia: 

Klara Szymborska Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie  

Magdalena Jarońska Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Kasprowicza, Piotrków Kujawski 

Judyta Porajska Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie  

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Ze zwycięzcami skontaktujemy się osobiście.  



2. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską 

„Polska-Europa-Świat” 

3. Praktyki i staże w Radzie Unii Europejskiej 

 

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięta została także IX edycja konkursu na najlepszą pracę licen-

cjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków 

międzynarodowych Unii Europejskiej. 

Oto laureaci: 

 

W kategorii NAJLEPSZA PRACA LICENCJACKA: 

 

Łukasz Kiś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

W kategorii NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA: 

 

Michał Dahl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratuluje-

my zwycięzcom! Do udziału w kolejnej edycji konkursu za-

praszamy w nowym roku akademickim. 

    Jak co roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej organizuje nabór na praktyki, 

płatne staże oraz praktyki zarezerwowane dla studentów krajowych szkół administracji. W 

tym roku oferta poszerzona została  o nieodpłatne praktyki zawodowe dla uczniów szkół 

średnich! 

    Szczegółowe informacje oraz dokładne opisy dotyczące poszczególnych praktyk i staży 

dostępne są na stronie internetowej Eurodesk Polska. 

4. The Road Trip Project 

    Jeśli lubisz podróżować, poznawać nowych ludzi, 

ich kulturę oraz tradycje, weź udział w The Road Trip 

Project i przeżyj niezapomnianą przygodę!  Projekt 

gwarantuje podróż minibusem po najciekawszych za-

kątkach Europy.  

    Wystarczy nagrać 60-sekundowy filmik, w którym 

streścisz swoje motywacje, inspiracje oraz  powody, 

dla których to właśnie Ty powinieneś zostać wybrany 

do projektu. 

    Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny do-

stępny jest na stronie: Road Trip Project. 

http://www.eurodesk.pl/granty/praktyki-w-radzie-unii-europejskiej
https://roadtriproject.eu/


5. Nowy nabór artykułów do czasopism naukowych 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schuma-

na i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór  ar tykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism 

naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.). 

Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnie-

niem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-

ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach. 

W 2018 r. nr 16 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 10 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy społeczno-

ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2018 r., wśród których znalazły się na-

stępujące obszary: 

 Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji 

 Połączony jednolity rynek cyfrowy 

 Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu 

 Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej 

 Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa 

 Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 

 Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie 

 W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji 

 Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej 

 Unia demokratycznych zmian 

Szersze rozwinięcie: „Nowy początek dla Europy. Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian 

demokratycznych. Wytyczne polityczne na następna kadencję Komisji Europejskiej. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone 
podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jean Claude Juncker. Strasburg”, [Online], dostępne: http://

ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf, 

  

Termin nadsyłania artykułów – do 30 marca 2018 r. 

  

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępne 

zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały 

w załączniku oraz o przygotowanie: 

 Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi (załącznik, 

koncepcja merytoryczno-techniczna) 

 Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim; 

 Noty informacyjnej o autorze (wzór  w załączniku). 

Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf
mailto:centrum.europejskie@byd.pl


    Komisja Europejska zaproponowała wczoraj 

nowelizację przepisów służących poprawie jako-

ści wody pitnej i dostępu do niej. Prawo dostępu 

do podstawowych usług dobrej jakości jest jedną z 

zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.  

 

Wniosek ustawodawczy KE stanowi odpowiedź na 

europejską inicjatywę obywatelską „Right for wa-

ter”, w ramach której zebrano 1,6 mln podpisów na 

rzecz dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla 

wszystkich obywateli UE. 

   Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Europejska inicjatywa obywatelska po-

zwoliła obywatelom głośno i wyraźnie domagać się podjęcia działań, które zagwarantują im dostęp do bez-

piecznej wody pitnej. Usłyszeliśmy ten głos, wzięliśmy go pod uwagę i przeprowadziliśmy dogłębną analizę 

obowiązujących przepisów. Dlatego proponujemy dziś modernizację prawa Unii w celu poprawy jakości 

wody pitnej i zwiększenia dostępu do niej w przypadkach, gdy ma on największe znaczenie. Wspólnie może-

my i musimy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli. 

     Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen odpowiedzialny za wzrost, zatrudnienie, inwestycje i konkuren-

cyjność stwierdził: Wniosek ten ułatwia przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponieważ pomaga 

państwom członkowskim w zasobooszczędnym gospodarowaniu wodą pitną.Proponowane przepisy sprzy-

jają ograniczeniu zużycia energii i zapobiegają niepotrzebnym stratom wody. Większa przejrzystość wpły-

nie również na poprawę pozycji konsumentów i da impuls do bardziej zrównoważonych wyborów, na przy-

kład do korzystania z wody z kranu. 

    Dzięki unijnym przepisom większość Europejczyków już od dawna posiada dostęp do dobrej jakościo-

wo wody pitnej. Komisja ma na celu dopilnowanie, aby wysoka jakość utrzymała się w perspektywie dłu-

goterminowej. 

1. Nowelizacja przepisów służących poprawie jakości wody 

2. Open Education Europa 
 

   Komisja Europejska utworzyła nową platformę 

internetową, skupiającą pomysły  na prowadze-

nie innowacyjnych zajęć i dyskusji on-line. Open 

Education Europa to społeczność innowacyjnej edukacji: 

Platforma ma być miejscem, w którym nauczyciele na wszystkich szczeblach kształcenia i 

każdy, kto z nimi pracuje i dzieli się pasją do kształcenia, może dyskutować, uczyć się, 

wymieniać opinie, zadawać pytania i szukać inspiracji—czytamy na stronie. 

Zapraszamy do zapoznania się z platformą oraz do dzielenia się z innymi swoimi inno-

wacyjnymi pomysłami!  

 

Open Education Europa 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl
https://www.openeducationeuropa.eu/en


3. Dzień Bezpiecznego Internetu 

„Tworzymy kulturę szacunku w sieci” - to hasło 14 edycji Dnia Bezpiecznego Internetu, który 

obchodzić będziemy 6 lutego 2018.  Na stronie internetowej www.saferinternet.pl możecie za-

poznać się z materiałami multimedialnymi, kursami e-learningowymi oraz poradnikami i bro-

szurami, przygotowanymi przez Polskie Centrum Programu Safer Internet. Ponadto, na stronie 

dostępne są scenariusze zajęć wprowadzające w wirtualny świat oraz uczące podstawowych za-

sad bezpiecznego korzystania z sieci.  

 

Odwiedź stronę: Safer Internet. 

Portugalskie miasto Cascais otrzymało tytuł 

Europejskiej Stolicy Młodzieży 2018 roku! 

Hasło, pod jakim Portugalczycy będą reali-

zować swoje działania brzmi: "Global 

Youths" i odnosi się do możliwości, jakie 

daje młodym ludziom bycie obywatelami 

świata. 

    Przez cały rok organizowane będą wyda-

rzenia o charakterze edukacyjnym, kultural-

nym, społecznym i ekonomicznym, angażu-

jące młodzież do wspólnego działania, krea-

tywnego myślenia, rozwoju oraz realizacji 

ich własnych, innowacyjnych pomysłów. 

    W wyścigu o tytuł ESM Cascais pokonało takie miasta, jak Kecskemét, Manchester, Novi Sad 

czy Perugia. 

4. Cascais Europejską Stolicą Młodzieży 2018 roku 

https://saferinternet.pl


5. Nowe przepisy w zakresie danych osobowych 
 

     Komisja Europejska opublikowała wytyczne uła-

twiające bezpośrednie i sprawne stosowanie nowych 

przepisów dotyczących ochrony danych we wszyst-

kich państwach Unii Europejskiej. Nowe przepisy 

zaczną obowiązywać od 25 maja br., dlatego KE 

przedstawiła działania, jakie do tego czasu muszą 

zostać zrealizowane przez krajowe organy ochrony 

danych, krajowe organy administracji oraz samą 

KE. 

    Mimo iż zbiór przepisów jest co do zasady jednolity, w przypadku niektórych kwestii konieczne będą od-

powiednie dostosowania, takie jak nowelizacje istniejących aktów prawnych przez rządy państw UE, czy też 

utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych przez organy ochrony danych. 

    Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz do spraw jednolitego rynku 

cyfrowego, stwierdził: Naszą cyfrową przyszłość można zbudować tylko na zaufaniu. Prywatność każdego 

człowieka musi być chroniona. W dniu 25 maja zaczną obowiązywać ulepszone unijne przepisy w zakresie 

ochrony danych. Jest to ważny krok naprzód, a my podejmiemy wszelkie starania, by przyniósł on korzyści 

wszystkim stronom. 

    KE przeznacza 1,7 mln euro na potrzeby organów ochrony danych oraz na szkolenia specjalistów w za-

kresie ochrony danych. Ponadto dodatkowe 2 mln euro udostępnia na wspieranie organów krajowych w 

działaniach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa – w szczególności MŚP. 

    W wytycznych KE wyszczególniono główne elementy nowych przepisów o ochronie danych: 

 jednolity zbiór przepisów obowiązujący w całej Europie, gwarantujący przedsiębiorstwom pew-

ność prawa, a obywatelom jednakowy poziom ochrony danych w całej UE; 

 jednakowe zasady stosowane do wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie UE, 

nawet jeżeli mają one siedzibę poza UE; 

 wzmocnienie istniejących praw obywateli i przyznanie im nowych: wzmocniono prawo do infor-

macji, prawo dostępu oraz prawo do bycia zapomnianym. Nowe prawo do przenoszenia danych umożli-

wia obywatelom przenoszenie danych z jednego przedsiębiorstwa do innego. Zapewni to przedsiębior-

stwom nowe możliwości biznesowe; 

 wzmocniona ochrona przed naruszeniami w dziedzinie danych: przedsiębiorstwo, którego chro-

nione dane zostały naruszone, co naraziło osoby fizyczne na ryzyko, musi powiadomić o tym organ 

ochrony danych w ciągu 72 godzin; 

skuteczne przepisy i odstraszające grzywny: wszystkie organy ochrony danych będą miały uprawnie-

nia do nakładania grzywien w wysokości do 20 mln euro lub, w przypadku przedsiębiorstw, w wysokości 

4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu. 
Więcej informacji: 

Wytyczne Komisji 

- Ulepszone przepisy dla europejskich przedsiębiorstw 

- Umocnienie przysługujących obywatelom w Europie praw w zakresie ochrony danych 

- Dalsze działania przed 25 maja 

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: zapewnienie egzekwowania jego przepisów 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-386/en/DP-business_factsheet%20final.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-386/en/DP-citizens_factsheet%20(2)final%20.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-386/en/DP-concerted%20effort_graph%20final.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-386/en/DP-next-steps_graph%20final.pdf

