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1. Konkurs „Zjednoczeni w różnorodności”!  

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

 Pokaż jak wielobarwna kulturowo i językowo jest Europa! 

Opowiedz o tym słowami, fotografią lub obrazkiem i wygraj: wy-

cieczkę do Brukseli lub Strasburga, modny gadżet elektroniczny, 

multimedialne narzędzia do nauki języków obcych i gry europej-

skie!  

Weź udział w tegorocznej edycji kon-

kursów "Zjednoczeni w różnorodno-

ści". To już VII edycja konkursów 

skierowanych do dzieci i młodzieży z 

regionu Kujaw i Pomorza, która tra-

dycyjnie podzielona jest na trzy mo-

duły:  

Konkurs na prace plastyczne 

"Wielobarwna Europa" - dla 

dzieci ze szkół podstawowych  

Konkurs fotograficzny "Europa 

w obiektywie" - dla młodzieży z 

gimnazjów i szkół średnich   

Konkurs lingwistyczny "Europejski poliglota" - dla mło-

dzieży z gimnazjów i szkół średnich.   

Na prace konkursowe czekamy do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe 

informacje znajdują się w zakładce „konkursy” na stronie:  

http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,58/europe-direct-torun 

Nagrody: wyjazdy do Brukseli i Strasburga oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Tade-

usza Zwiefkę, Kosmę Złotowskiego oraz Janusza Zemke, multime-

dialne narzędzia do nauki języków obcych, gadżety elektroniczne i 

gry europejskie. 

Więcej informacji na stronie ED-Toruń: http://www.europedirect-

torun.byd.pl/id,58/europe-direct-torun 

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


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

3. Spotkanie z ekspertem — 14 grudnia 2016 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 14 grudnia 2016r. (środa) w godzinach od 
15.00 do 18.00 w Inowrocławiu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Wy-
dział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 
43, sala nr 1. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotka-
niu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: 
europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09; 052 567 00 90. 

1 grudnia na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu odbyło się spotkanie panelowe, 
poświęcone kwestii wizerunku Unii Europejskiej w świecie 

Podczas konferencji wśród prelegentów znaleźli się: Konsul Ho-
norowy Ukrainy doc. Krzysztof Sikora, Kierownik Katedry Międzyna-
rodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. 
dr hab. Jacek Knopek, doktor nauk prawnych o specjalności prawo 
międzynarodowe publiczne oraz członek International Law Associa-
tion, dr Agnieszka Wedeł - Domaradzka, a także prezes zarządu Insty-
tutu Promocji Nauki i Edukacji w Toruniu, mgr Wojciech Spirewski.  

 
Uczestnicy konferencji wzięli udział w trzech panelach dyskusyj-

nych, po których nastąpiło podsumowanie i wspólne zaprezentowa-
nie omówionych kwestii.  

2. Konferencja „Unia Europejska w świecie” 

 Od początku listopada w Zespole Szkół nr 7 
w Toruniu odbywają się warsztaty tematyczne, po-
święcone różnym krajom Unii Europejskiej, a także 
poszczególnym zagadnieniom, związanym z instytu-
cjami i funkcjonowaniem Wspólnoty. Zajęcia przygo-
towali pracownicy Europe Direct-Toruń, którzy po-
przez konkursy, anegdoty i przykłady przybliżali 
młodym ludziom najciekawsze informacje o UE. 
 
Zajęcia odbywały się w poszczególnych blokach 
tematycznych, zakończonych quizem i rozdaniem 
gadżetów.  Po takim przygotowaniu można śmiało 
brać udział w wymianach zagranicznych! 
 

4. Warsztaty w toruńskich gimnazjach 



1. Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską! 

 Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów partnerstw między 
sektorem biznesu a podmiotami zajmującymi się kształceniem i szkoleniami zawodowymi. Unijne granty mają 
służyć rozwojowi uczenia się opartego na pracy (work-based lear-
ning).  
 Partnerstwa powinny obejmować przedsiębiorstwa, organiza-
torów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inne zainteresowane 
strony i organizacje pośredniczące (organy władzy lokalnej lub regio-
nalnej, izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze) z co najmniej 12 
krajów biorących udział w programie Erasmus+. Uczestnikami projek-
tu powinny być również co najmniej jedna organizacja pracodawców i 
jedna organizacja pracowników.  
 Wnioski należy składać w ramach jednej z dwóch czę-
ści: Partnerstwa lokalne i regionalne lub Partnerstwa między europej-
skimi organizacjami patronackimi a ich krajowymi członkami lub jednostkami powiązanymi. 
 
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/granty-praca/granty-na-partnerstwa 

2. Praktyki w  komisji europejskiej! 

3. Postaw na partnerstwo! 

 Już teraz zgłoś się i wyprzedź innych kandydatów! Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni 
wyższych do odbycia praktyk w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. 
Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynaro-
dowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej.  
 
 Mogą się Państwo ubiegać o praktyki w dziale komunikacyjnym, poli-
tycznym, prasowym lub w sekcji językowej. Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Polsce (PKE) zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk w biurze w War-
szawie. Kandydaci powinni być obywatelami UE, studentami co najmniej trzecie-
go roku lub tegorocznymi absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się 
językiem angielskim na poziomie min. B2.  
 Warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Zależy nam na kandyda-
tach, którzy interesują się politykami Unii Europejskiej, nie boją się wyzwań i z zaangażowaniem podchodzą 
do powierzonych im zadań. 
 
Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/node/1106_pl 

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Eu-
ropejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki, jak co roku, 
ogłaszają ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z 
zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej (VIII 
edycja - 2016). 
 
 Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci takich kierunków, jak: sto-
sunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjolo-
gia, administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych, zarówno z 
uczelni publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski. Zgłaszane do konkursu 
prace powinny w całości lub w części dotyczyć wymiaru prawnego, polityczne-
go, ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych UE, bądź 
kwestii członkostwa Polski w strukturach UE. 
 
 Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody, ufundowane 
przez Posłów do Parlamentu Europejskiego - Janusza Zemke, Tadeusza Zwiefkę 
i Kosmę Złotowskiego oraz PIE Europe Direct - Bydgoszcz. 
Więcej informacji na stronie: http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/id,156/
konkursy-zjednoczeni-w-roznorodnosci 



 Komisja Europejska inauguruje dziś – zaledwie dwa miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Je-
ana Claude'a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat działań wskazanych jako 
priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w 
działania na rzecz społeczeństwa w całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności po-
trzebne do podjęcia pracy zawodowej. Komisja przedstawiła dziś także szereg środków na rzecz zatrudnie-
nia ludzi młodych, poprawy i modernizacji edukacji, zwiększenia inwestycji w umiejętności młodych ludzi 
oraz poszerzenia możliwości podejmowania nauki lub studiów za granicą.  
 Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker powiedział: Europejski Korpus Solidarności zapew-
ni nowe możliwości młodym ludziom pragnącym wnieść 
znaczący wkład na rzecz społeczeństwa oraz wyrazić soli-
darność z innymi – postawę, którą należy propagować na 
świecie i w Unii Europejskiej. Solidarność zawsze stanowiła 
dla mnie esencję idei Unii Europejskiej.  
 Zwalczanie bezrobocia osób młodych jest jednym z 
najważniejszych priorytetów UE. Wspieranie zatrudnienia 
jest przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich, a Komisja pomaga im w tych stara-
niach za pomocą szeregu strategii politycznych i działań.  
 

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/161207_eks_infopoint_pl 

1. Europejski Korpus Solidarności  

2.  Swobodny handel w Internecie! 

 Nowe przepisy o VAT od sprzedaży towarów i usług w Internecie, prostsze regulacje w przypadku mikro-
przedsiębiorstw i start-upów, jednakowe zasady opodatkowania e-książek, e-gazet i ich drukowanych odpowied-
ników – to główne zmiany mające ostatecznie "odblokować" europejski e-handel. 
Ma również zniknąć zapis mówiący, że małe przesyłki o wartości mniejszej niż 22 
euro są zwolnione z VAT. 
Komisja Europejska zaprezentowała zestaw środków mających na celu poprawę 
warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zajmujące się han-
dlem elektronicznym pod względem podatku VAT. Dzięki nowym przepisom kon-
sumenci i przedsiębiorstwa, szczególnie start-upy i MŚP, będą mogli łatwiej kupo-
wać i sprzedawać towary i usługi przez Internet. 
 Oprócz tego, Komisja wywiązuje się w ten sposób z obietnicy, że umożliwi 
państwom członkowskim stosowanie takiej samej stawki VAT w odniesieniu do 
publikacji elektronicznych, takich jak e-książki czy e-gazety, jak do ich odpowiedników drukowanych.  
 
Więcej informacji na stronie:  http://ec.europa.eu/poland/news/161201_e_commerce_pl 

 Kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie – mówiła 
komisarz Marianne Thyssen inaugurując pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (5-9 grud-
nia). Jego celem jest zachęcenie ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskona-
lenia swoich talentów i umiejętności. Z tej okazji w całej Europie zaplanowano po-
nad 650 imprez – konferencji, warsztatów i "dni otwartych".  
Podczas Tygodnia Umiejętności Zawodowych Komisja prezentuje wartościowe ini-
cjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), aby wreszcie wy-
posażyć ludzi w umiejętności potrzebne na szybko zmieniającym się rynku pracy.  
 Zdobywanie umiejętności zawodowych może pozwolić na zdobycie dobre-
go zatrudnienia, wyrobić ducha przedsiębiorczości, otworzyć atrakcyjne i pasjonu-
jące możliwości kariery zawodowej oraz dać możliwość ciągłego podnoszenia kwa-
lifikacji oraz przekwalifikowania się. Komisja zaprosiła do udziału wszystkie zainte-
resowane strony: uczniów, rodziców, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerów społecznych, or-
ganizatorów kształcenia i szkolenia, organizacje kształcenia dorosłych, naukowców, doradców zawodo-
wych, podmioty sektora publicznego i ogół społeczeństwa.  

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/161205_vocational_pl 

3. Tydzień umiejętności zawodowych  



4. Sprawdzone inwestycje! 

 Komisja Europejska proponuje utworzenie Europejskiego Funduszu Obrony oraz inne działania, aby 
zwiększyć efektywność wydatków państw członkowskich na stworzenie wspólnych zdolności obronnych. Ce-
lem jest wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli europejskich oraz wspieranie rozwoju konkurencyjnej i inno-
wacyjnej bazy przemysłowej. 

 
 W swoim tegorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Jean-
Claude Juncker podkreślił znaczenie silnej Europy, która jest w stanie bronić i 
chronić swoich obywateli na terenie Unii i poza jej granicami. Celu tego nie moż-
na jednak osiągnąć bez nowatorskiego podejścia i łączenia zasobów w europej-
skim przemyśle obronnym. Europejski plan działań w sektorze obrony przyjęty 
dziś przez Komisję stanowi krok w kierunku realizacji tej wizji. 
 
 Plan działania jest także związany z przedstawionymi w kwietniu  
2016 r. wspólnymi ramami umożliwiającymi przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i budowanie odporno-
ści UE, jej państw członkowskich i krajów partnerskich, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy z NATO 
w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom, co z kolei opiera się na Europejskiej agendzie bezpieczeń-
stwa przyjętej przez Komisję w kwietniu 2015 r. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/poland/news/161130_defence_pl 

 Projekty zatwierdzone ramach EFIS uruchomią około 154 mld euro na inwestycje w 27 państwach człon-
kowskich i będą stanowić wsparcie dla prawie 380 tys. firm– mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen pod-
sumowując dwa lata Planu Inwestycyjnego dla Europy. Komisja, uwzględniając trzy oceny planu, zwróciła się do 
PE i państw członkowskich o jak najszybsze przyjęcie wniosku o przedłużenie jego 
trwania do 2020 r.  
 
 Plan inwestycyjny dla Europy okazał się już przydatny w stymulowaniu 
zrównoważonego wzrostu inwestycji w poszczególnych państwach członkowskich. 
Ze względu na konkretne wyniki uzyskane od czasu, gdy Komisja Europejska ogło-
siła dwa lata temu plan inwestycyjny, w swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym 
14 września przewodniczący Jean-Claude Juncker zaproponował, aby wzmocnić 
EFIS i w ten sposób dać jeszcze silniejszy impuls do zwiększania inwestycji. 
 
 Sporządzono trzy oceny tego wniosku, w tym niezależną ocenę przewidzia-
ną w momencie utworzenia EFIS. Ich wyniki podsumowane zostały w dzisiejszym komunikacie Komisji i zostaną 
uwzględnione podczas debaty legislacyjnej z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w sprawie 
wniosku Komisji.  
 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/161031_ceta_pl 

 Migracja, integracja, zagrożenia wynikające z populizmu i nietolerancji – to tematy spotkania pierwsze-
go wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa z przywódcami religijnymi z całej Europy. Spotkanie od-
było się w ramach stałego dialogu z kościołami, organizacjami religijnymi, 
światopoglądowymi i niewyznaniowym. 
 
 12. doroczne spotkanie na wysokim szczeblu z przywódcami religijny-
mi zatytułowano „Migracja, integracja i wartości europejskie”. Dyskusje doty-
czyły między innymi wyzwań związanych z populizmem i nietolerancją, klu-
czowej roli edukacji i oddolnych działań informacyjnych w zwiększaniu inte-
gracji i spójności społecznej w Europie. Przywódcy zgodzili się ściśle współ-
pracować z Komisją w celu zagwarantowania poszanowania wartości europej-
skich w kontekście migracji i integracji. 
 Komisja Europejska regularnie organizuje posiedzenia na wysokim 
szczeblu i dyskusje robocze z przedstawicielami kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych, jak również z 
organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Dzisiejsze spotkanie z przywódcami religijnymi jest 
dwunastą edycją serii spotkań tego rodzaju, które zostały zapoczątkowane przez Komisję w 2005 r. 
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/161129_religion_pl 
 

5. Wydatki na obronę 

6. Spotkanie liderów wyznaniowych 


