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1. Finał konkursu o Unii Europejskiej za nami! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

 18 marca przedstawiciele PIE Europe 

Direct – Toruń zostali zaproszeni na finał XV 

edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 

„Razem w Unii 2016”, na którym oceniali wie-

dzę uczestników oraz, przy pomocy europej-

skiego koła fortuny, przeprowadzili dogrywkę.  

W konkursie udział wzięli gimnazjaliści z całe-

go województwa, którzy musieli wykazać się 

nie lada wiedzą na temat bieżących zagadnień 

związanych z Unią Europejską, europejskich 

zabytków, a także wiedzą o współczesnej kine-

matografii. Do ścisłego finału zostało zakwalifi-

kowanych 9 osób, z których laureat otrzymał 

zaproszenie na wizytę studyjną w Brukseli. 

Wśród nagród nie zabrakło również tych, ufun-

dowanych przez ED - Toruń. 

2.  Spotkanie z ekspertem — 25 kwietnia 2016 

Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. funduszy 

europejskich. Odbędzie się ono 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) w godzi-

nach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura 

Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 

25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w 

spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biu-

ra, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie:  052 567 00 09. 

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


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

3. Praca w UE, czyli ED na Festiwalu Przedsiębiorczości!  

 Konkursy organizowane przez ED - Bydgoszcz i Toruń z okazji 
Europejskiego Dnia Języków dobiegły końca! To już VI edycja konkur-
sów, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poziom nadesłanych 
prac był wysoki i bardzo wyrównany. Niezwykle trudno było wybrać te 
najlepsze! Uczestnicy zmagali się w trzech kategoriach: fotograficznej, 
plastycznej oraz lingwistycznej. W kategorii fotograficznej I miejsce za-
jął Dorian Żarna z Bydgoszczy, w kategorii plastycznej Olaf Jagodziński 
z Palmierowa, a w kategorii lingwistycznej Steve Liebich z Bydgoszczy. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! 
 

Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce 14 marca 2016 r. 

(poniedziałek) o godz. 11:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgosz-

czy (ul. Królowej Jadwigi 14, budynek L – Akademicka Przestrzeń Kultu-

ralna, Galeria nad Brdą).  

5. Nagrody w konkursach językowych rozdane! 

 W piątek, 18 marca 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały 

przeprowadzone warsztaty pt. „Praca w UE”, przygotowane przez 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –Toruń i odbywające się w 

ramach XI edycji Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS. Tematyka odpo-

wiadała aktualnym potrzebom studentów, którzy coraz śmielej spoglą-

dają na oferty pracy za granicą oraz myślą o poszerzeniu swoich kom-

petencji poprzez przeprowadzkę do innego kraju, w celu podjęcia wielu 

ciekawych aktywności, w postaci staży, wolontariatu oraz pracy.  

Warsztaty miały na celu pobudzenie przedsiębiorczości, a także zain-

spirowanie zdolnych osób do podjęcia starań, których efektem może 

być odpowiednia kariera zawodowa.  

Spotkanie zostało poprzedzone stoiskiem informacyjnym, na którym 

nie zabrakło niezbędnych broszur oraz ulotek, zawierających informa-

cję o tym, w jaki sposób można kreować swoją ścieżkę kariery oraz co 

należy zrobić, aby zwiększyć swoją konkurencyjność, niezbędną przy 

podejmowaniu wielu trudnych decyzji.  

Obok wiedzy teoretycznej, uczestnicy mogli wziąć udział w ćwicze-

niach, które w przyjemny sposób uzupełniały materiał przedstawiony 

na prezentacji. Warsztaty zostały poprzedzone stoiskiem, przy którym 

studenci mogli otrzymać publikacje Komisji Europejskiej oraz zasię-

gnąć rady na temat podjęcia pracy lub innych form aktywności zawo-

dowej na rynkach UE. 

 
  



1. Gimnazjalisto — ten konkurs jest dla Ciebie! 

 Młodzież z całego świata w wieku od 9 do 25 lat może wziąć udział w konkursie na najciekawszy film wi-

deo pokazujący ich opinie i obawy związane z migracjami, różnorodnością i włączeniem społecznym. Jest to te-

mat dość poważny i jednocześnie ambitny, ale nie wątpimy, że znajdą się chętni, którzy będą chcieli zmierzyć się 

z tym wyzwaniem.  

Filmy, trwające od 1 do 5 minut, nakręcone po styczniu 2014 r. 

w języku angielskim (lektor lub napisy), należy przesyłać do 29 

maja 2016 r. Międzynarodowe jury przyzna wyróżnienia w 

trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat, 13-17 lat oraz 18-25 

lat. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrody w wysoko-

ści 1 tys. dolarów oraz zaproszenia na ceremonię ich wręcze-

nia, która odbędzie się w Nowym Jorku jesienią 2016 r.  

Więcej informacji o konkursie:  http://pluralplus.unaoc.org/ 

 

2. Konkurs na najlepszy port 

 Czy znasz już Turku? A może kiedyś tam byłeś? Jest to najstarszy fiński port, który teraz spełnia tak-
że inną, ważną rolę. Od 18 do 22 maja br. Turku będzie reprezentować 
wszystkie handlowe, rybackie, historyczne, śródlądowe i jachtowe porty w 
Europie. Twoim zadaniem będzie wysłanie nam zdjęcia swojego ulubionego 
portu w Europie. Do 25 kwietnia możesz udostępnić maksymalnie 3 zdjęcia 
poprzez Twitter, Instagram albo Facebook, albo przesłać je mailowo na ad-
res MARE-COMMUNICATION@ec.europa.eu. Do zdjęcia dołącz (w swoim 
języku): nazwę portu, nazwę kraju, oddzieloną przecinkiem, hashtag 
#myportforTurku. PRZYKŁAD "Hamburg, Deutschland, #myportforTurku". 
Każde zdjęcie przesłane drogą mailową z załączonym formularzem zostanie 
umieszone na interaktywnej mapie Europy. 50 najbardziej efektownych zdjęć 
zostanie nagrodzonych morskim upominkami (książkami, biletami wstępu 
do akwariów i muzeów a także rybami!) oraz zaprezentowanych – w Turku i 

w całej Europie.  

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/160401_turku_pl.htm 

3. Dołącz do Międzynarodowego Festiwalu Młodzieżowego! 

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja im. Roberta Schumana zapraszają 
wszystkich gimnazjalistów do udziału w projekcie "Move Your Europe". Temat to "Mobilna młodzież" - jak 
młodzi ludzie postrzegają swoją przyszłość zawodową w Unii Europejskiej i jakie znaczenie ma dla nich mo-
bilność zawodowa i edukacyjna. 
 
Zadaniem uczestników będzie samodzielne zorganizowanie debaty oksfordz-
kiej, przeprowadzonej na bazie scenariusza udostępnionego przez organizato-
rów projektu. Dyskusja powinna dotyczyć rozwijania umiejętności oraz posze-
rzania planów zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy. 
 
Ważnym elementem przygotowania do debaty będą przeprowadzone przez 
uczniów ankiety i wywiady środowiskowe oraz zadbanie o jak najszerszą pro-
mocję poprzez media społecznościowe, stronę internetową szkoły, media lo-
kalne i inne dostępne kanały komunikacyjne. 
 
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/160311_move_your_europe_pl.htm 

mailto:MARE-COMMUNICATION@ec.europa.eu


 Statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego z 2015 r., opublikowane przez Komisję Euro-
pejską, podtrzymują opinię, że europejskie drogi wciąż pozostają najbezpieczniejsze na świecie. W 2015 r. 26 
tys. osób straciło życie na drogach UE, czyli o 5,5 tys. mniej niż pięć lat wcześniej, przy czym nie zauważono 
jednak poprawy na poziomie UE w stosunku do 2014 r. Polepszenie widać 
natomiast na polskich drogach – w ciągu roku liczba ofiar śmiertelnych wy-
padków drogowych w Polsce zmniejszyła się o 8 proc., z 84 (na milion 
mieszkańców) w 2014 r. do 77 w 2015 r. W okresie 2010 – 2015 spadek wy-
niósł 25 proc. - ze 102 do 77 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. 
 
Komisja utrzymuje ponadto, że na europejskich drogach 135 tys. osób od-
niosło poważne obrażenia (dane z 2014 r.). Koszty społeczne - rehabilitacja, 
opieka zdrowotna, szkody materialne itp. - rannych i ofiar śmiertelnych na 
drogach wynoszą co najmniej 100 mld euro. 
 
Komisja po raz pierwszy publikuje tego typu zestawienia, jako że państwa członkowskie UE zaczęły stosun-
kowo niedawno przekazywać porównywalne i wiarygodne informacje dotyczące poważnych obrażeń odno-
szonych w wypadkach drogowych. Jest to pierwszy wielki krok w stronę wypracowania na poziomie Unii 
podejścia w tej kwestii. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/160331_roads_pl.htm 

2. Bezpieczniejsza Europa 

1.   Nowy Dyrektor przedstawicielstwa KE w Polsce! 

 Środki na dystrybucję produktów mlecznych, przetwarzanych w krajach Unii Europejskiej, będą po-
chodziły z pakietu solidarnościowego wartego łącznie 500 mln euro. Oprócz pomocy dla rolników, wzmoc-
niony zostanie także Europejski Program Dystrybucji Żywności dla dzieci w wieku szkolnym realizowany 
przez UE w Syrii. 
"Nowy program pomoże setkom tysięcy syryjskich dzieci będących w 
potrzebie. Musimy być stale zaangażowani w pomoc najbardziej bezbron-
nym ofiarom tego konfliktu. Środki zostaną przekazane organizacjom hu-
manitarnym działającym na terenie Syrii" - powiedział Cristos Stylianides, 
komisarz europejski ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowe-
go. 
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan podkre-
śla: "Cieszę się, że Komisja przyjęła dziś program, będący integralną czę-
ścią pakietu solidarnościowego przeznaczonego dla rolników.  Dzięki nie-
mu KE realizuje dwa priorytety - wspiera rolników w bardzo trudnym dla 
nich czasie i stara się dostarczyć pomoc ofiarom konfliktu syryjskiego". 
 
Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/160330_pomoc_pl.htm 

 Dr Marek Prawda został nowym dyrektorem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ukoń-
czył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Lipsku, a następnie odbył stu-
dia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie uzyskał sto-
pień doktora socjologii. Był pracownikiem naukowym Zakładu Studiów nad 
Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN. 
Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 pań-
stwach członkowskich UE, a także oddziały regionalne w Barcelonie, Belfa-
ście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocła-
wiu. 
Przedstawicielstwa są rzecznikami i obserwatorami Komisji we wszystkich 
państwach członkowskich UE. Podtrzymują kontakty z organami krajowymi 
i zainteresowanymi stronami, a także informują media i opinię publiczną o 
bieżącej polityce UE. Przedstawicielstwa składają Komisji raporty ze znacz-
niejszych wydarzeń w poszczególnych państwach członkowskich UE. 
 
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160331_new_hor_pl.htm 

3. Pomoc dla zagrożonej Syrii 

http://ec.europa.eu/roadsafety


 Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które w znacznym stopniu ułatwi dostęp na-
wozów organicznych i nawozów na bazie odpadów do jednolitego rynku UE, publikując dla nich takie same 
zasady jak w przypadku tradycyjnych nawozów nieorganicznych. Rozporządzenie to stworzy szansę na nowe 
możliwości rynkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw, powodując jednocze-
śnie zredukowanie ilości odpadów, zużycia energii i szkód w środowisku. 
 
W rozporządzeniu uchwala się wspólne przepisy w sprawie przetwarzania biood-
padów w surowce, które mogą być przekazane do produkcji produktów nawozo-
wych. Określa ono wymogi jakości, bezpieczeństwa i etykietowania, jakie powin-
ny spełniać wszystkie produkty nawozowe, aby być przedmiotem swobodnego 
obrotu w UE. Zanim producenci naniosą na produktach oznakowanie CE, będą 
musieli udowodnić, że spełniają one te wymogi oraz limity zanieczyszczeń orga-
nicznych, mikrobiologicznych i fizycznych. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polskanews/160317_nawozy_pl.htm 

5. Wartościowe bionawozy 

6. Ekspresowa Europa! 

 Projekty na rozbudowę sieci dróg ekspresowych zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spój-
ności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493 mln euro), z puli na lata 2014–
2020. Decyzja ta tworzy nowe możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Zdaniem Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkuren-
cyjności:  
 
-Infrastruktura transportowa jest jednym z sektorów docelowych Planu Inwestycyjnego dla Europy.  
Zatwierdzenie pomysłów poprawi łączność na terenie Polski oraz ułatwi międzynarodową wymianę handlową i 
rozwój turystyki. Fundusze ESI oraz Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych EFSI są doskonałym spo-
sobem na inwestycje w transport i pomogły już sfinansować wiele projektów transportowych. Niedawno zo-
stało wydane wytyczne wyjaśniające, w jaki sposób projektodawcy mogą łączyć fundusze ESI z EFSI; i mam 
nadzieję, że wiele ludzi będzie korzystać z tej możliwości. 
 
Cztery duże projekty w województwie dolnośląskim i lubuskim otrzymają 776,2 mln euro z Funduszu Spójno-
ści. Wiele dróg wytyczono w miejscu istniejących dróg krajowych lub w ich pobliżu. Stanowią one część bał-
tycko-adriatyckiego korytarza sieci bazowej TEN-T. Projekty usuną wąskie gardła w transporcie, przyciągną 
inwestycje oraz wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160317_roads_pl.htm 

 

 Blokowanie geograficzne w Internecie to sytuacja, gdy sprzedawcy detaliczni i dostawcy treści cyfro-
wych uniemożliwiają klientom internetowym kupowanie towarów lub korzystanie z usług dostępu do zasobów 
cyfrowych z powodu lokalizacji lub państwa zamieszkania osoby zamawiającej. Jest to czynnik wpływający na 
transgraniczny handel elektroniczny. 
 
Komisja Europejska podała do publicznej wiadomości wstępne ustalenia na te-
mat powszechności tej praktyki. Informacje zostały przygotowane w ramach bie-
żącego, rozpoczętego w maju 2015 r., badania sektorowego mającego na celu 
ochronę konkurencji, poświęconego sektorowi handlu elektronicznego. W 
szczególności odpowiedzi od ponad 1400 sprzedawców detalicznych i dostaw-
ców treści cyfrowych ze wszystkich 28 państw członkowskich wskazują, że blo-
kowanie geograficzne jest powszechne w UE, zarówno w przypadku dóbr konsu-
menckich, jak i treści cyfrowych.  
Dokładniejsza analiza wszystkich ustaleń trwającego badania sektora handlu 
elektronicznego zostanie opublikowana we wstępnym sprawozdaniu, które ma zostać wydane do celów konsul-
tacji publicznej w połowie 2016 r. Zawierać będzie ono nie tylko blokowanie geograficzne, ale również wszelkie 
inne ewentualne problemy w zakresie konkurencji dotykające europejskie rynki handlu elektronicznego. Uważa 
się, że sprawozdanie końcowe zostanie przedstawione w pierwszym kwartale 2017 r. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7877 

4. Elektroniczna dyskryminacja 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_pl.htm

