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I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 

1. Roaming już nie będzie straszyć 

Tegoroczne wakacje w UE będą tańsze dla użytkowników telefonów komórkowych. Już 

od połowy czerwca zniesione zostaną opłaty roamingowe dla osób, które korzystają ze swoich 

komórek i smartfonów w innym kraju Unii. Nowy mechanizm rozliczeń „roam like at home” 

gwarantuje, że będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych na takich samych 

zasadach jak w kraju zamieszkania.  

Aby korzystać z usługi „roam like at home”, nie jest wymagana formalna rejestracja. Od 

15 czerwca 2017 r. usługa ta powinna być automatycznie zawarta we wszystkich umowach 

konsumenckich telefonii komórkowej, w ramach których operatorzy oferują roaming. Jednak 

nie zawsze użytkownicy będą mogli korzystać z usługi „roam like at home”, jeżeli nie 

zamieszkują w kraju, w którym kupili kartę, lub nie mają trwałych związków z tym krajem 

pociągających za sobą częste i długie pobyty w tym kraju. 

Usługa „roam like at home” jest przeznaczona dla podróżnych. W celu stwierdzenia, czy 

użytkownik nadużywa lub niewłaściwie z niej korzysta, operator będzie musiał wykazać 

nadużycie przez okres przynajmniej czterech miesięcy. Jeżeli klient spędza ponad dwa 

miesiące z czterech za granicą oraz jeżeli klient w tym czasie wykorzystywał sieć komórkową 

w większym stopniu za granicą niż w kraju pochodzenia, operator może wysłać do klienta 

ostrzeżenie. Po otrzymaniu ostrzeżenia klient będzie miał dwa tygodnie na wyjaśnienie 

sytuacji. Jeżeli użytkownik nadal pozostaje za granicą, operatorzy będą mogli nałożyć 

niewielkie opłaty dodatkowe (równe hurtowym pułapom usług roamingowych). 

W przypadku większości konkurencyjnych umów, które oferują nieograniczony przesył 

danych lub przesył danych po bardzo niskich cenach krajowych, poniżej hurtowych pułapów 

usług roamingowych, przewidywane jest zabezpieczenie w postaci określonej puli danych 

dostępnych do wykorzystania w roamingu, tak by możliwe było utrzymanie tych ofert. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170421_roaming_pl  

2. Ekologiczne i elektroniczne 

Rusza system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować import 

produktów ekologicznych. Dzięki niemu UE stanie się światowym liderem w zakresie 

identyfikowalności i gromadzenia wiarygodnych danych na temat handlu tymi produktami. 

Ten pionierski system certyfikacji elektronicznej przyczyni się do usprawnienia przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia ewentualnych nadużyć. Pomoże on 

także zmniejszyć obciążenie administracyjne dla podmiotów gospodarczych i władz, a także 

zapewni bardziej wyczerpujące dane statystyczne dotyczące importu produktów 

ekologicznych. W okresie przejściowym trwającym 6 miesięcy możliwa będzie certyfikacja 

zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Począwszy od 19 października 2017 r., 

import produktów ekologicznych będzie podlegać jedynie certyfikacji elektronicznej. 

http://ec.europa.eu/poland/news/170421_roaming_pl
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W praktyce zmiany te będą wymagać dodania świadectw przywozowych do 

zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) — istniejącego 

unijnego elektronicznego systemu śledzenia przemieszczania produktów spożywczych 

w całej UE. Wykazano, że system TRACES (dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni 

w tygodniu) ułatwia handel, umożliwiając partnerom handlowym i właściwym organom łatwy 

dostęp do informacji na temat przemieszczeń przesyłek, co przyspiesza procedury 

administracyjne. Ponadto system ten okazał się nieocenionym narzędziem umożliwiającym 

szybkie reagowanie na zagrożenia dla zdrowia dzięki monitorowaniu przemieszczania 

przesyłek i ułatwianiu zarządzania ryzykiem w przypadku odrzuconych przesyłek. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170419_eco_traces_pl  

3. Zrównoważone życie Europejczyka 

Urlopy opiekuńcze dla obojga małżonków, modernizacja przepisów dotyczących umów 

o pracę, dostęp do ochrony socjalnej – to kluczowe obszary, których przegląd 

i unowocześnienie pozwoli na wprowadzenie europejskiego filaru praw socjalnych w życie. 

KE przedstawiła inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze, które ułatwią uzyskanie 

Europejczykom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 

We wniosku dotyczącym równowagi między życiem zawodowym a prywatnym określono 

szereg nowych lub bardziej optymalnych norm dotyczących urlopu rodzicielskiego, 

ojcowskiego i opiekuńczego. Jednym z proponowanych rozwiązań jest urlop w wysokości 

co najmniej 10 dni roboczych, jaki ojcowie mogą wziąć w dniach poprzedzających lub 

następujących po narodzinach dziecka. We wniosku przewidziano także, że obecnie istniejące 

prawo do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane do 12 roku życia 

dziecka, co stanowi zmianę względem obecnej, niewiążącej wytycznej 8 lat. Urlop 

rodzicielski staje się także indywidualnym prawem przysługującym każdemu z rodziców, bez 

możliwości przeniesienia tych czterech miesięcy na drugiego rodzica. Ma to stanowić silną 

zachętę dla mężczyzn do korzystania z tego prawa. Po raz pierwszy przewiduje się 

wprowadzenie urlopu dla opiekuna w wysokości 5 dni rocznie, który można wykorzystać 

na wypadek choroby bliskiego krewnego. Wszystkie te rozwiązania w zakresie urlopów 

ze względów rodzinnych będą kompensowane co najmniej na poziomie świadczenia z tytułu 

choroby. We wniosku przewidziano także, że rodzice i opiekunowie dzieci do 12 roku życia 

mogą występować o elastyczne warunki pracy, takie jak zmniejszone lub elastyczne godziny 

pracy, lub o elastyczność w miejscu pracy. 

Proponowane rozwiązania mają w szczególności zapewnić mężczyznom większe 

możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego i udziału w opiece nad dziećmi. Korzyści 

z tego rozwiązania czerpać będą dzieci i pozwoli ono także zwiększyć udział kobiet w rynku 

pracy, co z kolei wpłynie na zmniejszenie różnicy w poziomie zatrudnienia kobiet 

i mężczyzn. W 2015 r. wskaźnik ten wynosił 11,6 proc., a w przypadku rodzin z małym 

dziećmi poniżej 6-tego roku życia, osiągał nawet poziom 30 proc. Jest to jedna z przyczyn 

zróżnicowania wynagrodzenia (11,6 proc.) i emerytur (40 proc.) ze względu na płeć.  

http://ec.europa.eu/poland/news/170419_eco_traces_pl
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Oprócz wspomnianego wniosku ustawodawczego Komisja ogłosiła rozpoczęcie dwóch 

konsultacji z partnerami społecznymi, podkreślając w ten sposób znaczenie, jakie mają oni 

dla realizacji europejskiego filaru praw socjalnych, i uwzględniając rolę, jaką przewidziano 

dla nich w Traktatach. Pierwsza z konsultacji dotyczy modernizacji przepisów dotyczących 

umów o pracę. Dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia (91/533/EWG) daje 

pracownikom rozpoczynającym nową pracę prawo do otrzymania na piśmie ustaleń 

dotyczących najważniejszych aspektów stosunku pracy. Prawo to ma nadal zasadnicze 

znaczenie, ale być może należy dostosować je w świetle nowych realiów i praktyk 

stosowanych na rynku pracy. 

Komisja rozpoczyna również konsultacje z partnerami społecznymi na temat dostępu do 

ochrony socjalnej, aby zdefiniować ewentualne nowe zasady w tym obszarze. Prawa 

i obowiązki związane z ochroną socjalną, jakie zostały opracowane na przestrzeni czasu, 

obowiązywały głównie pracowników zatrudnionych na standardowych umowach, natomiast 

nie są one wystarczające, jeśli chodzi o osoby samozatrudnione i w niestandardowych 

formach zatrudnienia. Funkcjonujące dzisiaj bardziej elastyczne rozwiązania dotyczące metod 

pracy zapewniają nowe możliwości zatrudnienia, szczególnie dla osób młodych, ale mogą 

również prowadzić do niepewności zatrudnienia i nierówności.  

Ponadto Komisja podjęła się wyjaśnienia dyrektywy dotyczącej czasu pracy, 

przedstawiając wytyczne dotyczące interpretacji rożnych aspektów tej dyrektywy zgodnie 

z rosnącym zbiorem orzecznictwa. Pozwoli to państwom członkowskim na odpowiednie 

wdrażanie dorobku prawnego i unikanie dalszych naruszeń. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170426_social_diamension_pl 

4. Nowy wymiar Europy 

Rusza debata na temat społecznego wymiaru Europy do 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem 

filaru praw socjalnych Komisja Europejska przedstawiła trzy scenariusze, według których 

mógłby postępować dalszy rozwój rynków pracy i zabezpieczeń społecznych. Dokument na 

temat społecznego wymiaru Europy daje początek debacie z obywatelami, partnerami 

społecznymi, instytucjami europejskimi i rządami, której celem jest znalezienie odpowiedzi 

na wyzwania, z jakimi zmierzą się nasze społeczeństwa i obywatele w nadchodzących latach. 

Dokument ma również pomóc w określeniu, w jakim stopniu UE ma się angażować 

w rozwiązywanie tych problemów. 

Dokument dotyczący społecznego wymiaru Europy stawia szeroko zakrojone pytania 

społeczne co do sposobu życia i organizacji społeczeństw, a także utrzymania naszych 

standardów życia, utworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy, wyposażenia ludzi 

w odpowiednie umiejętności, z myślą o przyszłym społeczeństwie i świecie pracy. Określa on 

trzy możliwe scenariusze na przyszłość, które odzwierciedlają argumenty często wysuwane  

w debatach publicznych: 

http://ec.europa.eu/poland/news/170426_social_diamension_pl
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 Ograniczenie wymiaru społecznego do swobodnego przepływu. W ramach tego 

scenariusza Unia utrzyma zasady ułatwiające transgraniczny przepływ osób, takie jak 

przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego obywateli korzystających z prawa do 

przemieszczania się, przepisy dotyczące delegowania pracowników, regulacje dotyczące 

transgranicznej opieki zdrowotnej czy też zasady uznawania dyplomów. Nie będzie już 

jednak minimalnych norm UE dotyczących np. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 

czasu pracy i odpoczynku czy urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Europa nie będzie 

już promować możliwości wymiany najlepszych praktyk między państwami 

członkowskimi w dziedzinach takich jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura i sport, 

a programy restrukturyzacji społecznej i regionalnej w państwach członkowskich, które są 

współfinansowane z funduszy unijnych, będą wstrzymane lub finansowane na poziomie 

krajowym. 

 Ci, którzy chcą robić więcej w dziedzinie społecznej, robią więcej. Poszczególne grupy 

krajów mogą postanowić ściślej współpracować w dziedzinie polityki społecznej. Mogą to 

być państwa, które przyjęły euro jako jedną walutę, aby zachować siłę i stabilność obszaru 

euro oraz aby uniknąć zbyt gwałtownych zmian w poziomie życia swoich obywateli lub 

wszelkie inne konfiguracje uczestniczących państw skupiających się na innych kwestiach. 

 UE-27 wspólnie pogłębia społeczny wymiar Europy. Główny ciężar działań  

w dziedzinie społecznej powinien pozostawać i będzie pozostawał po stronie władz 

krajowych i lokalnych, UE będzie szukać dalszych sposobów wspierania działań państw 

członkowskich, wykorzystując w pełni wszystkie dostępne instrumenty. Prawodawstwo 

nie będzie określać jedynie minimalnych standardów, ale w wybranych obszarach, będzie 

mogło w pełni harmonizować prawa obywateli w całej UE, aby położyć szczególny 

nacisk na osiąganie zbliżonych skutków społecznych. 

Dążenie do bardziej socjalnej i sprawiedliwej Europy jest jednym z głównych priorytetów 

obecnej Komisji. Warunki ekonomiczne i socjalne w Europie ostatnio się wprawdzie 

poprawiają, różnice pomiędzy krajami i regionami nadal się jednak utrzymują. Kryzys 

gospodarczy pozostawił głębokie ślady w życiu indywidualnych osób i całych społeczeństw, 

dzielimy jednak te same cele społeczne. Potwierdziła to także deklaracja rzymska przyjęta 

przez przywódców UE w dniu 25 marca 2017 r., w której podkreślono, jak ważna dla 

przyszłości UE-27 jest silna Europa socjalna, która - w oparciu o trwały wzrost gospodarczy - 

wspiera postęp gospodarczy i społeczny, a także spójność i konwergencję, podtrzymuje 

integralność rynku wewnętrznego oraz uwzględnia różnorodność systemów krajowych 

i kluczową rolę partnerów społecznych. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170426_reflection_paper_pl 

5. Filar praw socjalnych 

Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona 

socjalna i włączenie społeczne – to podstawy europejskiego filaru praw socjalnych, 

zaprezentowanego właśnie przez KE. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których 

mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki 

http://ec.europa.eu/poland/news/170426_reflection_paper_pl
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społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie 

do wszystkich państw członkowskich UE. 

Realizacja zasad i praw określonych w ramach europejskiego filaru praw socjalnych 

stanowi wspólną odpowiedzialność państw członkowskich, instytucji UE, partnerów 

społecznych i innych zainteresowanych stron. Instytucje Unii Europejskiej pomogą 

w opracowaniu ram prawnych oraz pokierują działaniami, które będą służyć wdrożeniu 

założeń filaru, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich oraz tradycji 

dialogu społecznego. W przypadku kilku zasad i praw przewidzianych w ramach filaru 

konieczne będą dalsze inicjatywy ustawodawcze, aby zapewnić ich skuteczność. 

Wprowadzanie w życie zasad i praw określonych w ramach filaru będzie procesem 

dynamicznym. Założenia filaru będą stanowić inspirację dla prac podejmowanych w ramach 

europejskiego semestru oraz w celu dokończenia budowy Unii gospodarczej i walutowej, 

zgodnie ze sprawozdaniem pięciu przewodniczących. W szczególności założenia filaru 

powinny pomóc rozpocząć na nowo proces konwergencji w Unii gospodarczej i walutowej, 

a niektóre zasady i prawa mogłyby wytyczać kierunki, w których należałoby zmierzać przy 

opracowywaniu bardziej wiążących standardów dla strefy euro. Fundusze europejskie, 

a szczególnie Europejski Fundusz Społeczny, zapewnią wsparcie finansowe, które ułatwi 

wdrażanie wielu najważniejszych założeń filaru. 

W oparciu o informacje otrzymane podczas konsultacji Komisja przedstawia obecnie 

wniosek dotyczący europejskiego filaru praw socjalnych, który przewiduje zarówno nowe 

prawa dla obywateli, jak i zmierza do ułatwienia im skuteczniejszego egzekwowania praw, 

które już im przysługują. Koncepcja filaru opiera się na szerokiej gamie rozwiązań 

stosowanych w Europie. Do jej opracowania wykorzystano także obszerne prawodawstwo 

unijne i międzynarodowe. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170426_social_pillar_pl 

6. Środowisko chronione przez obywateli 

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Objaśniono w nich, jak osoby indywidualne 

i stowarzyszenia mogą wnosić do sądów krajowych oskarżenia przeciwko organom 

publicznym w związku z ich decyzjami, działaniami czy zaniechaniami odnoszącymi się 

do unijnego prawa ochrony środowiska. 

Wytyczne mają pomóc osobom indywidualnym i organizacjom pozarządowym 

w podejmowaniu decyzji o ewentualnym wniesieniu sprawy do sądu krajowego. Sądy 

krajowe mogą z nich korzystać w celu wyszukania wszystkich spraw rozpatrywanych przez 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które sądy te powinny uwzględnić przy 

rozpoznawaniu kwestii związanych z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących ochrony środowiska. Dzięki tym wytycznym administracja krajowa dysponuje 

wiedzą o ewentualnych niedociągnięciach w krajowych systemach wymiaru sprawiedliwości, 

http://ec.europa.eu/poland/news/170426_social_pillar_pl
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a przedsiębiorcy zyskują klarowniejsze informacje o tym, jakie unijne prawa i obowiązki 

mają zastosowanie do decyzji, działań i zaniechań, które ich dotyczą. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał szereg orzeczeń wyjaśniających 

ustanowione na szczeblu UE obowiązki w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Orzeczenia te dotyczyły na przykład 

następujących zagadnień: 

 jak sądy krajowe powinny traktować skargi na to, że gminne plany jakości powietrza nie 

przewidują wystarczająco skutecznych środków umożliwiających spełnienie norm jakości 

powietrza określonych w prawie unijnym w dziedzinie jakości powietrza; 

 rola społeczeństwa, zwłaszcza organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną 

środowiska, w czuwaniu nad tym, aby wypełniano w państwach członkowskich 

obowiązki wynikające z unijnych przepisów dotyczących przyrody; 

 kryteria oceny, jakie powinny być stosowane przez sądy krajowe, aby uniknąć sytuacji, 

w której niewspółmiernie wysokie koszty postępowania uniemożliwiają obywatelom 

i stowarzyszeniom stanie na straży przestrzegania prawa UE w dziedzinie ochrony 

środowiska na szczeblu krajowym. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170428_air_pl 

7. Cenna woda w mieście 

Woda jest niezastąpionym zasobem dla całego społeczeństwa, ale jest to zasób 

odnawialny, tylko jeżeli będziemy dobrze nim gospodarować – mówił komisarz Karmenu 

Vella prezentując „Atlas miejskich zasobów wodnych w Europie” (ang. „Urban Water Atlas 

for Europe”). To pierwsza publikacja tego typu, która przedstawia, w jaki sposób różne 

warianty gospodarki wodnej, a także gospodarowanie odpadami, zmiana klimatu czy 

preferencje żywieniowe wpływają na wykorzystywanie wody w miastach. 

W opublikowanym przez KE atlasie przedstawiono rolę wody w europejskich miastach, 

a także informacje dla obywateli oraz władz lokalnych i specjalistów na temat dobrych 

praktyk i nowatorskich rozwiązań, które mogą przyczynić się do bardziej wydajnego 

i zrównoważonego wykorzystywania wody, pomagając w ten sposób chronić jej cenne 

zasoby. Publikacja ta ma również na celu zmianę tradycyjnego postrzegania wody jako 

niewyczerpalnego i darmowego zasobu, a także zachęcić do jej oszczędzania. Szczegółowe 

zestawienia informacyjne, które znajdują się w „Atlasie miejskich zasobów wodnych 

w Europie”, pokazują stan gospodarki wodnej w ponad 40 europejskich miastach i regionach 

oraz w kilku przykładowych lokalizacji zamorskich. 

W Atlasie zaproponowano dwa narzędzia online, które mogą pomóc miastom w bardziej 

zrównoważonym gospodarowaniu wodą. Interaktywne narzędzie „City Blueprint” wspomaga 

podejmowanie decyzji strategicznych poprzez ułatwianie dostępu do odpowiednich wyników 

i wiedzy fachowej oraz ich zrozumienia. Narzędzie to umożliwia przedstawienie aż 

25 różnych aspektów gospodarki wodnej, dzięki czemu ukazuje mocne i słabe strony danego 

http://ec.europa.eu/poland/news/170428_air_pl
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miasta, a także zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania mające na celu 

zracjonalizowanie świadczenia usług wodnych w miastach. Narzędzie „City Amberprint” 

służy ocenie postępów poczynionych przez miasto w kierunku bardziej inteligentnej 

i zrównoważonej gospodarki. 

W atlasie przedstawiono również „Ślad wodny miasta” (ang. „Urban Water Footprint”), 

który mierzy zużycie wody przez gospodarstwa domowe, a także zużycie wody w wyniku 

produkcji spożywanych produktów rolnych. Ma to na celu podniesienie poziomu wiedzy na 

temat dużych ilości wody wykorzystywanych do produkcji żywności oraz uderzających 

różnic pod względem zapotrzebowania na wodę w zależności od zwyczajów żywieniowych. 

Na przykład zdrowszy i mniej bogaty w mięso sposób odżywiania mógłby umożliwić 

zaoszczędzenie aż 30–40 proc. wody obecnie zużywanej do produkcji żywności. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170504_water_pl 

8. Przywrócenie strefy Schengen 

Austria, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia powinny stopniowo znieść w ciągu 

najbliższych sześciu miesięcy tymczasowe kontrole graniczne – rekomenduje Komisja 

Europejska. Kraje te przywróciły niektóre wewnętrzne granice w związku z kryzysem 

migracyjnym. 

Chociaż ogólna sytuacja nadal się stabilizuje, w Grecji przebywa ciągle znaczna liczba 

migrantów o nieuregulowanym statusie oraz osób ubiegających się o azyl. Dlatego jako 

środek zapobiegawczy oraz na czas opracowywania alternatywnych środków Komisja zaleca, 

aby Rada przedłużyła kontrole po raz ostatni. Oznacza to, że będą one musiały zostać 

zniesione za sześć miesięcy. Przez ten czas, podobnie jak w poprzednich okresach, kontrole 

powinny być przeprowadzane w sposób ukierunkowany i ograniczony, oraz wyłącznie jako 

środek ostateczny. 

W ostatnich miesiącach poczyniono znaczne postępy pod względem lepszego 

zabezpieczenia granic zewnętrznych UE oraz ograniczenia nieuregulowanej migracji. Od 

momentu powołania w dniu 6 października 2016 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej stale postępuje osiąganie przez nią pełnej operacyjności; w następstwie 

oświadczenia UE-Turcja napływ migrantów o nieuregulowanym statusie obniżył się 

o 97 proc. 

Jednak pomimo tych postępów, nie wszystkie warunki zawarte w planie działania 

„Przywrócenie strefy Schengen”, pozwalające na zniesienie wszystkich kontroli na granicach 

wewnętrznych, są na dzień dzisiejszy spełnione, a odnośne państwa strefy Schengen są nadal 

narażone na ryzyko wtórnych przepływów migracyjnych. W Grecji nadal przebywa znaczna 

liczba migrantów o nieuregulowanym statusie oraz osób ubiegających się o azyl. Konieczne 

są dalsze wysiłki w celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu, 

przeprowadzenia większej liczby relokacji oraz przywrócenia przekazań do Grecji 

http://ec.europa.eu/poland/news/170504_water_pl
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na podstawie rozporządzenia dublińskiego. Niezbędne są również dalsze działania, aby 

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna stała się w pełni operacyjna. 

Równocześnie Komisja zaleca, aby wszystkie państwa strefy Schengen skuteczniej 

wykorzystywały proporcjonalne kontrole policyjne, w tym na obszarach przygranicznych, 

w celu usunięcia zagrożeń dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Komisja uważa, że proporcjonalne kontrole policyjne mogłyby okazać się bardziej skuteczne 

niż kontrole na granicach wewnętrznych, ponieważ mogą być one stosowane w sposób 

bardziej elastyczny i można łatwiej dostosować je do zmieniających się zagrożeń. Choć 

w pewnych okolicznościach (np. w następstwie ataku terrorystycznego) wydaje się oczywiste, 

że same kontrole policyjne są niewystarczające, w innych przypadkach można osiągnąć 

rezultaty podobne do kontroli na granicach wewnętrznych poprzez zwiększenie kontroli 

policyjnych w strefach przygranicznych. Państwa członkowskie powinny w pierwszej 

kolejności stosować kontrole policyjne, zanim wprowadzą lub przedłużą tymczasowe 

kontrole na granicach wewnętrznych. 

Państwa członkowskie powinny również wzmocnić transgraniczną współpracę policyjną, 

np. poprzez wspólne patrole policyjne w transgranicznych pociągach, wspólne analizy 

zagrożeń oraz zwiększoną transgraniczną wymianę informacji. Aby skutecznie zapobiegać 

wtórnym przepływom migrantów o nieuregulowanym statusie bez konieczności przywracania 

kontroli na granicach wewnętrznych, Komisja zaleca, aby państwa członkowskie w pełni 

stosowały istniejące umowy dwustronne, które pozwalają na sprawne powroty obywateli 

krajów trzecich w ramach stosunków dwustronnych. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/przywr%C3%B3cenie-strefy-schengen_pl 

9. Erasmus Mundus – podwójne magisterium 

1345 studentów z całego świata od jesieni rozpocznie studia magisterskie dzięki 

przyznanym stypendiom Erasmus Mundus. Unijne środki pokryją wszelkie koszty 

programów nauczania w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego, dzięki 

czemu można będzie uzyskać wspólny lub podwójny tytułu magistra.  

Sto dostępnych programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus 

oferujących unijne stypendia w 2017 r. obejmuje szeroki zakres tematyczny, od astrofizyki 

i nanotechnologii po kartografię i etykę sportu. Tegoroczne stypendia otrzymali studenci 

ze wszystkich sześciu kontynentów, przy czym kraje wysyłające największą liczbę studentów 

to Brazylia (79), Indie (63), Iran (59), Bangladesz (58) i Meksyk (49). 

Tego lata do katalogu Erasmus Mundus włączone zostanie około 40 nowych programów 

studiów magisterskich, dzięki czemu w następnej turze wyboru wniosków o stypendia 

dostępnych będzie jeszcze więcej programów. Dla studentów, którzy chcą rozpocząć swój 

program jesienią 2018 r., okres składania wniosków trwał będzie od października 2017 r. 

do stycznia 2018 r. 

http://ec.europa.eu/poland/news/przywr%C3%B3cenie-strefy-schengen_pl
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Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus są w pełni zintegrowanymi 

programami studiów oferowanych poprzez konsorcja złożone z co najmniej trzech instytucji 

szkolnictwa wyższego, chociaż większość z konsorcjów jest większa. W 100 programach, 

które prowadzą nabór studentów w 2017 r., bierze udział 513 instytucji. W blisko jednej 

trzeciej programów biorą udział instytucje z krajów partnerskich na wszystkich sześciu 

kontynentach. Wszyscy studenci uczą się w co najmniej w dwóch spośród uczestniczących 

instytucji szkolnictwa wyższego. Sposób studiowania – „ścieżka mobilności” każdego 

studenta – jest wyłączną cechą programu Erasmus Mundus i odzwierciedla sposób, w jaki 

dany kurs jest w pełni zintegrowany i prowadzony w ramach konsorcjum. 

W 2017 r. obchodzona jest 30 rocznica programu Erasmus, który, z programu mobilności 

w ramach studiów wyższych, przekształcił się w szeroko zakrojony program wspierający 

studentów, uczniów, wolontariuszy, uczniów zawodu, nauczycieli, osoby pracujące 

z młodzieżą, sportowców, jak i instytucje oświatowe i inne organizacje działające w obszarze 

kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170505_erasmus_pl 

10. E-handel zmienił nasze życie 

W ciągu ostatniej dekady rozwój handlu elektronicznego znacząco wpłynął zarówno 

na strategie dystrybucyjne firm jak i na zachowania konsumentów – wynika z badania 

sektorowego KE. W sprawozdaniu końcowym Komisji Europejskiej z badania sektora handlu 

elektronicznego wskazane zostały praktyki handlowe, które mogą wpłynąć na ograniczenie 

konkurencji. Dzięki temu Komisja będzie mogła skupić się na egzekwowaniu zasad ochrony 

konkurencji UE na rynkach handlu elektronicznego.  

Zapewnienie spójnej interpretacji reguł konkurencji UE odnośnie do praktyk 

biznesowych związanych z handlem elektronicznym ma szczególne znaczenie dla 

przedsiębiorstw, kiedy opracowują one swoje strategie dystrybucji na terenie UE. W tym celu 

Komisja poszerzy dialog z krajowymi organami ds. konkurencji w ramach europejskiej sieci 

konkurencji dotyczący egzekwowania kwestii związanych z handlem elektronicznym. 

Zwiększone egzekwowanie zasad konkurencji UE przez Komisję będzie również stanowić 

źródło wskazówek dotyczących konkretnych praktyk związanych z handlem elektronicznym 

dla zainteresowanych podmiotów. 

Sprawozdanie potwierdza, że rozwój handlu elektronicznego w ostatnich 10 latach, 

a zwłaszcza przejrzystość cenowa w Internecie oraz konkurencja cenowa, miały znaczący 

wpływ na strategie dystrybucji przedsiębiorstw oraz na zachowanie konsumentów. Ostateczne 

wyniki badania sektorowego wykazały następujące najbardziej typowe trendy rynkowe: 

 W ciągu ostatnich 10 lat duża część producentów zdecydowała się na bezpośrednią 

sprzedaż swoich produktów konsumentom za pomocą internetowych sklepów 

detalicznych, tym samym konkurując w coraz większym stopniu z własnymi niezależnymi 

dystrybutorami. 

http://ec.europa.eu/poland/news/170505_erasmus_pl
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 Producenci częściej wykorzystują systemy dystrybucji selektywnej, w których produkty 

mogą być sprzedawane jedynie przez wybranych, autoryzowanych sprzedawców, co daje 

im lepszą kontrolę nad swoimi sieciami dystrybucji, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość 

dystrybucji, ale również cenę. 

 W celu uzyskania lepszej kontroli nad dystrybucją produktów częściej stosowane są 

ograniczenia umowne. W zależności od modelu biznesowego i strategii ograniczenia 

te mogą występować w różnych formach, na przykład jako ograniczenia cenowe, zakazy 

platformowe, ograniczenia dotyczące stosowania narzędzi do porównywania cen oraz 

wykluczenie z sieci dystrybucyjnych podmiotów działających tylko w Internecie. 

Wyniki badania sektorowego potwierdzają również, że dostępność licencji właścicieli 

praw autorskich ma zasadnicze znaczenie dla konkurencji na rynku treści cyfrowych. 

Sprawozdanie sugeruje, że niektóre praktyki licencyjne mogą utrudniać powstawanie nowych 

internetowych modeli biznesowych oraz usług. Jednym z najważniejszych ustaleń badania 

sektorowego było stwierdzenie, że ponad 60 proc. dostawców treści cyfrowych biorących 

udział w badaniu podlega obowiązkowi blokowania geograficznego wynikającemu z umów 

z właścicielami praw. 

Dostawcy treści cyfrowych mogą stosować blokowanie geograficzne z obiektywnie 

uzasadnionych powodów, takich jak podatek VAT lub niektóre przepisy prawa dotyczące 

interesu publicznego. Komisja przedstawiła już propozycję przepisów, które mają 

zagwarantować, że konsumenci, pragnący zakupić towary i usługi w innym kraju UE, przez 

Internet lub osobiście, nie będą dyskryminowani pod względem dostępu do ceny, warunków 

sprzedaży i warunków płatności, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione z konkretnych 

powodów. Komisja przedstawiła również propozycję modernizacji prawa autorskiego UE, 

aby znacznie zwiększyć transgraniczny dostęp do zawartości audiowizualnej w Internecie. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170510_e_commerce_pl 

11. Wzrost w stałym tempie 

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się 

obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja, przy generalnie stałym tempie, ma 

się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, PKB Polski 

powinno w tym roku wzrosnąć o 3,5 proc., podczas gdy unijna średnia to niespełna 2 proc.  

Światowa gospodarka nabrała tempa pod koniec zeszłego i na początku bieżącego roku, 

a wzrost w wielu zaawansowanych i wschodzących gospodarkach nastąpił jednocześnie. 

Wzrost gospodarczy na świecie (z wyłączeniem UE) ma się zwiększyć z 3,2 proc. w 2016 r. 

do 3,7 proc. w roku bieżącym i do 3,9 proc. w 2018 r. (bez zmian w porównaniu z prognozą 

zimową). Ogólnie rzecz biorąc, przewiduje się, że w latach 2017 i 2018 eksport netto 

pozostanie neutralny dla wzrostu PKB w strefie euro. 

Inflacja znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach, głównie ze względu na wzrost cen ropy 

naftowej. Jednakże inflacja bazowa, w której nie uwzględnia się zmiennych cen energii 

i nieprzetworzonej żywności, pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie, znacznie 

http://ec.europa.eu/poland/news/170510_e_commerce_pl
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poniżej długoterminowej średniej wartości. Przewiduje się, że inflacja w strefie euro wzrośnie 

z 0,2 proc. w 2016 r. do 1,6 proc. w 2017 r., aby znowu spaść do 1,3 proc. w 2018 r. wraz 

z malejącym wpływem wzrostu cen ropy naftowej. 

W 2016 r. spożycie prywatne – główny czynnik napędzający wzrost gospodarczy 

w ostatnich latach – rosło najszybciej w ostatnich 10 latach, ale wzrost ten powinien ulec 

spowolnieniu w tym roku, gdyż inflacja częściowo zniweluje wzrost siły nabywczej 

gospodarstw domowych. Ponieważ oczekuje się, że inflacja zmniejszy się w przyszłym roku, 

spożycie prywatne ma nieznacznie wzrosnąć. Inwestycje powinny rozwijać się dość 

równomiernie, ale są hamowane przez stosunkowo niewielkie perspektywy wzrostu oraz 

konieczność dalszego zmniejszenia udziału finansowania dłużnego w niektórych sektorach. 

Na stopniowe ożywienie ma wpływ szereg czynników, takich jak rosnące wskaźniki 

wykorzystania mocy produkcyjnych, rentowność przedsiębiorstw i atrakcyjne warunki 

finansowania, również dzięki planowi inwestycyjnemu dla Europy. 

Jeżeli chodzi o bezrobocie, nadal dominuje trend spadkowy, ale w wielu krajach pozostaje 

ono na wysokim poziomie. W strefie euro stopa bezrobocia ma spaść do 9,4 proc. w 2017 r. 

i 8,9 proc. w 2018 r., co stanowi najniższy poziom od początku 2009 r. Jest to możliwe dzięki 

rosnącemu popytowi krajowemu, reformom strukturalnym i innym strategiom rządowym 

w niektórych krajach, które zachęcają do intensywnego tworzenia miejsc pracy. Tendencje 

w całej UE są podobne – oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie do 8,0 proc. w 2017 r. 

i 7,7 proc. w 2018 r., co jest najniższym poziomem od końca 2008 r. 

Nadal utrzymuje się wysoka niepewność co do prognozy gospodarczej. Ogólnie rzecz 

biorąc, czynniki ryzyka są bardziej zrównoważone niż w przypadku prognozy z zimy, ale 

nadal istnieje możliwość niekorzystnej korekty aktualnej prognozy. Zewnętrzne czynniki 

ryzyka są związane, np. z przyszłą polityką handlową i gospodarczą USA oraz szerszymi 

napięciami geopolitycznymi. Dostosowanie gospodarcze Chin, kondycja sektora bankowego 

w Europie i zbliżające się negocjacje z Wielką Brytanią dotyczące wyjścia tego kraju z UE 

uznawane są za możliwe czynniki ryzyka wymagające korekty prognozy. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170511_forecast_pl 

  

http://ec.europa.eu/poland/news/170511_forecast_pl
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II. Z BIURA W BRUKSELI  

W okresie sprawozdawczym dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła  

w szeregu spotkań i konferencji, a także brała udział w przygotowaniach do nadchodzących 

wydarzeń informacyjno-promocyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak i Dom Polski Wschodniej.  

1. Konferencja: Launch of the EEAA and Norway Grants Fund for Youth 

Employment. 

26 kwietnia br. w Domu Norweskim w Brukseli odbyła się konferencja pt.: Launch of the 

EEAA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Słowem wstępu o funduszach 

rozpoczęła Elsbeth Tronstad (sekretarz stanu ds. EOG i stosunków z UE w Norweskim 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych). EEA i Fundusze Norweskie reprezentują 3 kraje – 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię, zaś beneficjentami jest 15 państw z Centralnej  

i Wschodniej Europy oraz znad Morza Bałtyckiego. Islandia, Lichtenstein i Norwegia 

podpisały z UE porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG, z ang. 

European Economic Area – EEA). Celem porozumienia jest wspólna praca w dążeniu do 

zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych na obszarze EOG. Na okres finansowania 

2014-2020 ustalono wkład w wysokości 2,8 mld €. Polska jest jednym z beneficjentów 

funduszy: z funduszy EEA 397,8 mln €; z funduszy norweskich: 411,5 mln €; łącznie otrzyma 

809,3 mln €.  

Priorytety na okres 2014-2020 odzwierciedlają priorytety UE i są odpowiedzią na 

wyzwania przed którymi stoi Europa, a mianowicie: 1) innowacje, badania, edukacja  

i konkurencyjność; 2) integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;  

3) środowisko, energia, klimat, zmiana i przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 4) kultura, 

społeczeństwo obywatelskie, praworządność i prawa podstawowe; 5) sprawiedliwość  

i sprawy wewnętrzne.  

Nowością w funduszach jest ustanowienie regionalnych środków do walki z bezrobociem 

młodzieży (65,5 mln €) i wspieranie współpracy regionalnej (34,5 mln €). Bezrobocie, 

szczególnie wśród młodych ludzi, jest jedną z negatywnych konsekwencji kryzysu 

finansowego. Wskaźnik bezrobocia w UE wśród młodych ludzi utrzymuje się na poziomie 

18%. Grupą docelową tych funduszy są osoby w wieku 15-29, ze specjalnym 

uwzględnieniem grupy wiekowej 25-29 lat. Jednym z powodów wspierania młodych ludzi 

jest ich trudna sytuacja na rynku pracy, szczególnie w wieku 24+, która wystąpiła w ostatnich 

latach. Dlatego też celem funduszu jest wprowadzanie nowych i innowacyjnych rozwiązań, 

które koncentrują się na szczególnych potrzebach grup docelowych wymienionych powyżej. 

Julie Fionda, z DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, przedstawiła 

stanowisko PE i powiedziała, że obecna strategia gospodarcza UE podkreśla silny nacisk 

kładziony na zatrudnienie, aspekty społeczne, inwestycje i konkurencyjność, wspieranych z 

funduszy europejskich. Celem tych funduszy jest wyeliminowanie dysproporcji między 

krajami i w obrębie UE  w kwestii bezrobocia i ubóstwa.  

Na potwierdzenie tego, że fundusze są potrzebne i dają efekty wystąpiła Ines Nascimento 

do Carmo, z inicjatywy Idearia z Portugalii. Inicjatywa Idearia to inicjatywa CooLabora, która 
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ma miejsce w Covilha (Portugalia) i ma na celu ułatwianie dostępu młodym ludziom do 

zatrudnienia i rynku pracy. Inicjatywa ta jest finansowana z funduszy z Norwegii, Islandii  

i Liechtensteinu. Koncentruje się na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, 

praca zespołowa, współpraca i umiejętności interpersonalne oraz szkolenia  

z przedsiębiorczości, w celu wspierania rozwoju idei, tworzenia biznesu i nowych inicjatyw. 

Idearia skupia się na kliku aktywnościach: kreatywne laboratoria z video warsztatami, 

fotografią, kinem, teatrem oraz artystycznym wyrażeniem; laboratorium przedsiębiorcy, gdzie 

uczestnicy sprawiają, że ich pomysły są wcielane w życie od powstania idei do projektu 

planowania, biznes planu i jego testowania; laboratorium eksperymentalne, gdzie istnieje 

przestrzeń współpracy, staży, doradztwa i budowania bazy kontaktów.  

2. Obchody Święta Flagi Narodowej  

W niedzielę, 30 kwietnia, w Brukseli w Kościele Notre Dame de la Chapelle odbyły się 

obchody Święta Flagi Narodowej. Podczas uroczystej mszy odbyła się prezentacja flagi 

narodowej oraz flag polskich stowarzyszeń w Belgii, sztandarów, chorągwi. Nie zabrakło też 

flagi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W programie, oprócz prezentacji flag były 

występy trębaczy, koncert orkiestry oraz chóru Wojska Polskiego.  

3. Globalny Raport UNESCO nt. Kultury na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

Miast 

W dniu 2 maja w Parlamencie Europejskim, Poseł do PE Bogdan Wenta, UNESCO oraz 

działająca w PE URBAN Intergroup zorganizowali spotkanie, podczas którego dokonano 

prezentacji UNESCO Global Report on Culture for Sustainable Urban Development 

(Globalny Raport UNESCO nt. Kultury na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miast): 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245999e.pdf. Raport stanowi ramy polityczne 

wspierające rządy krajowe i lokalne w realizacji planu Agenda 2030 na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, a także Nowej Agendy Miejskiej. 

W oparciu o globalne badanie przeprowadzone z udziałem dziewięciu partnerów 

regionalnych oraz o opinie ze strony uczonych, organizacji pozarządowych i myślicieli 

miejskich, sprawozdanie zawiera globalne spojrzenie na ochronę i zarządzanie dziedzictwem 

miejskim oraz promowanie przemysłów kulturalnych i twórczych, podkreślając ich rolę jako 

zasoby na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Publikacja kończy się 

Atlasem, który zawiera  22 mapy subregionalne lokalizujące miasta należące do sieci 

UNESCO na całym świecie.  

Bogdan Wenta, członek intergrupy URBAN, otworzył wydarzenie podkreślając, że nowe 

cele zrównoważonego rozwoju doceniają transformatywną rolę kultury w wielu dziedzinach, 

takich jak edukacja, zrównoważone miasta, środowisko, równość płci czy zdrowie  

i bezpieczeństwo żywności. Ponad połowa z tych 17 celów ma związek z kulturą, także 

dlatego, że obejmują kwestie dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej.  

Podczas seminarium przedstawiciele różnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej 

mieli okazję zareagować na publikację UNESCO i podzielić się swoimi uwagami  

i doświadczeniami na temat roli kultury w różnych politykach UE. Z perspektywy  

DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC), dziedzictwo kulturowe dotyczy ludzi,  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245999e.pdf
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a kultura jest też bardzo ważnym narzędziem integracji migrantów. Wspomniano również  

o potrzebie budowania społeczności wokół kultury, zwłaszcza w mniejszych miastach. 

Przedstawiciel DG DEVCO podkreślił, że kierownictwo UE zobowiązuje się do dalszej 

integracji kultury z współpracą międzynarodową. DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 

(REGIO) zaprezentowała powiązania z kulturą w polityce spójności i niektóre możliwości 

finansowania projektów kulturalnych. 

Podczas debaty przedstawiciel hiszpańskiej Agencji Współpracy i Rozwoju, która 

współfinansowała publikację raportu, przedstawił motywy współpracy z UNESCO 

podkreśliła, że tradycyjnie, hiszpańskie doświadczenie w kulturze ma kontekst miejski. 

Jan Olbrycht, prezes intergrupy URBAN, stwierdził, że w kontekście Agendy Miejskiej 

na rzecz UE, która jest narzędziem wdrażania nowej Agendy Miejskiej, wymiar kulturowy 

powinien być obecny w różnych partnerstwach. Ponadto należy rozważyć możliwość 

ustanowienia 13 nowych partnerstw skupiających się zwłaszcza na kulturze w przyszłym 

roku. 

4. Fete de Terveueren 

14 maja odbyła się jubileuszowa 120. edycja święta Fete de Terveueren Z tej okazji na tej 

najsłynniejszej brukselskiej alei na festynie promowały się europejskie państwa  

i regiony. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,  

we współpracy z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego tradycyjnie już 

wystawiło własne stoisko promocyjne promując aplikację MyGuide oraz warmińsko-

mazurski odcinek szlaku Green Velo. Festyn ten odwiedziło tysiące mieszkańców Brukseli, 

którzy oprócz informacji o atrakcjach turystycznych Warmii i Mazur mogli zrobić sobie 

zdjęcie w fotobudce, na wydruku którego były akcenty warmińsko-mazurskie. 

5. Przygotowania do konferencji Spójność w obszarze Morza Bałtyckiego. Nowe 

pomysły dla pomyślnego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. 

Trwają przygotowania do organizowanej przez iBSG (Nieformalna Grupa ds. Morza 

Bałtyckiego) konferencji Spójność w obszarze Morza Bałtyckiego. Nowe pomysły dla 

pomyślnego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w ramach której z innymi biurami 

regionalnymi tego makroregionu współpracuje Biuro Warmii i Mazur w Brukseli. Tegoroczna 

konferencja odbędzie się w Brukseli w dniu 30 maja,  

iBSG to działająca w Brukseli nieformalna sieć współpracy zrzeszająca 50 biur 

regionalnych i organizacji z obszaru Morza Bałtyckiego. Główne cele iBSG to organizacja 

spotkań i wydarzeń dotyczących europejskiej polityki bałtyckiej, budowanie partnerstw  

w Regionie Morza Bałtyckiego oraz zaangażowanie w tworzenie polityki europejskiej 

poprzez dostarczanie informacji dotyczących kontekstu regionalnego. Jednocześnie iBSG 

działa jako platforma wymiany informacji i pomysłów pomiędzy regionami i organizacjami 

bałtyckimi a Instytucjami Europejskimi. Grupa inicjuje nowe formy szeroko pojętej 

współpracy na rzecz efektywnego wdrażania Europejskiej Strategii dla Regionu Morza 

Bałtyckiego, pierwszej strategii makroregionalnej w UE, oraz przyczynia się do podnoszenia 

widoczności bałtyckich regionów na arenie europejskiej. 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
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Grupa iBSG spotyka się regularnie co najmniej cztery razy w roku. Raz do roku 

organizuje konferencję poświęconą sprawom wokół Morza Bałtyckiego. Udział  

w konferencjach biorą zarówno interesariusze pracujący w instytucjach w Brukseli, a także 

wiele osób, które specjalnie na nie przyjeżdżają z pozostałych krajów UE.  

6. Przygotowania do 15. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast  

Trwają przygotowania do 15. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, która 

odbędzie się w Brukseli w dniach 9-12 października 2017 roku. Biuro Regionalne 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego weźmie udział w konglomeracie, który przygotuje 

seminarium w ramach tematu „Budowanie prężnych miast i regionów”. W okresie 

sprawozdawczym dokonano wyboru tematu: Warmińsko-Mazurski model bezpieczeństwa 

energetycznego – rozproszone źródła energii. 
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WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ  

1. Hannover MESSE  

Dzięki współpracy Domu Polski Wschodniej w Brukseli z Klastrem Obróbki Metali, 

firmy z Polski wschodniej miały okazję uczestniczyć w jednych z największych  

i najważniejszych na świecie imprez przemysłowych, podczas których promowane są nowe 

idee i nowinki branżowe, Hannover MESSE, które odbyły się w dniach 23-28 kwietnia.  

W tym roku targi odwiedziło 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. gości z zagranicy. Swoje 

oferty przedstawiło ponad 5 tys. wystawców z 70 krajów. 

Tegoroczna edycja targów była szczególna ze względu na to, że Polska jako kraj 

partnerski była najbardziej widocznym uczestnikiem targów. Polskie firmy skupione były  

w prestiżowym pawilonie narodowym. Polska była też współautorem ceremonii otwarcia  

z udziałem m.in. kanclerz Angeli Merkel, premier Beaty Szydło i wicepremierów Mateusza 

Morawieckiego i Jarosława Gowina.  Tegoroczna edycji targów odbyła się w dniach 24-28 

kwietnia 2017 r. 

Hasłem przewodnim tegorocznych targów było „Integrated Industry – Creating Value”. 

Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy 

efektywnością energetyczną. Natomiast hasło przewodnie naszej obecności na targach  

w Hanowerze, jako kraju partnerskiego, to SMART MEANS POLAND. Udział Polski jako 

kraju partnerskiego wspomaga ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych. 

Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz zwiększenie eksportu towarów  

i usług zaawansowanych technologicznie to jedne z najistotniejszych elementów Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Na stoisku Polski Wschodniej w Hanowerze pokazały się m.in firmy: Promotech, 

Promotech KM, Nota, APS, Alnea Soldering, Poltra, Podkarpackie Zakłady Mechaniczne, 

Roztocze i Jazon. Stoisko było wystylizowane w barwach narodowych, z 3 wyraźnymi 

oznaczeniami: Polska, Polska Wschodnia i Klaster Obróbki Metali. 

2. Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów 2017 

W dniach 9-11 maja podczas targów Aerospace & Defense Meetings Central Europe 

Rzeszów 2017 odbyła się promocja potencjału Polski Wschodniej w sektorze lotniczym, 

kosmicznym i obronnym. Kilkuset gości z ponad 20 krajów świata, setki nieoficjalnych  

i oficjalnych spotkań, dyskusji, warsztatów i konferencji oraz biznesowych rozmów. Wiele 

nawiązanych kontaktów oraz przekazanych doświadczeń w sferze przemysłu lotniczego  

i obronnego. Tak w skrócie przedstawiają się efekty trzydniowej, najważniejszej lotniczej 

imprezy w tej części Europy - Aerospace & Defense Meetings Central Europe – Rzeszów. 

Stoisko DPW gościło przedstawicieli WSK-Tomaszów Lubelski, Port Lotniczy Olsztyn-

Mazury oraz RST Roztocze. 

Targi odbywały się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A ARENA 

w podrzeszowskiej Jasionce. To właśnie tam przez trzy dni biło lotnicze serce Europy. W tym 

prestiżowym lotniczo-biznesowym przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 200 firm z całego 

świata, w tym z Belgii, Kanady, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Rumunii 

Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii a także Stanów Zjednoczonych 



18 

Departament Współpracy Międzynarodowej 

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 

oraz oczywiście z Polski. Na Podkarpacie przyjechali zarówno światowi gracze – potentaci  

w branży lotniczej, jak i mniejsze firmy, w tym z Doliny Lotniczej. 

Oprócz przedsiębiorców w targach wzięli udział także przedstawiciele placówek 

dyplomatycznych Indii, Norwegii i Kanady, delegacje z regionu partnerskiego – Stanu 

Gudżarat oraz z austriackiego regionu Styria. Obecni byli również reprezentanci regionów  

i klastrów związanych z branżą lotniczą, którzy przyjechali z francuskiej Oksytanii i Nowej 

Akwitanii, niemieckiej Bawarii, włoskiej Apulii i hiszpańskiej Andaluzji. 

Ważnym elementem trzydniowego wydarzenia było przystąpienie województwa 

podkarpackiego do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne 

- NEREUS. Powstałe w 2007 roku stowarzyszenie wspiera regiony, aby opracowywały  

i rozwijały europejskie programy kosmiczne. Platforma NEREUS działa także na rzecz 

budowania partnerskich relacji oraz dba o zapewnienie wykorzystania usług kosmicznych na 

obszarze wszystkich regionów europejskich. 

W podrzeszowskiej Jasionce swój potencjał prezentowały nie tylko firmy z branży 

lotniczej, ale także młodzi przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w Startup Demo Day. 21start-

upów zaprezentowało swoje przedsięwzięcia przed inwestorami w ramach drugiego dnia 

Aerospace & Defense Meetings. 

Wydarzenie organizowane było wspólnie przez województwo podkarpackie i  firmę ABE 

- Advanced Business Events. 

3. Wernisaż Amadeusza Popka 

11 maja 2017 r. w Domu Polski Wschodniej odbył się wernisaż pochodzącego z Lublina 

artysty, dr szt. Amadeusza Popka. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono zwiedzających, 

głównie Polonię belgijską. Podczas wystawy zatytułowanej „Between black and white” 

zaprezentowanych zostało 20 czarno-białych grafik wykonanych w technice serigrafii. 

Zorganizowana przez Dom Polski Wschodniej wystawa została objęta honorowym 

patronatem Ambasady RP w Królestwie Belgii. 

Dr szt. Amadeusz Popek (ur. 5.07.1977 r. w Lublinie) – artysta malarz, grafik, nauczyciel 

akademicki w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 

1992-1997 kształcił się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Jego 

specjalizacją było snycerstwo (formy użytkowe). Naukę w liceum zakończył pracą 

dyplomową ze snycerstwa, zatytułowaną "Drzwi mojego świata" – tryptyk płasko-

rzeźbiony. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Artystycznym UMCS. Ukończył dwie 

specjalizacje tj. malarstwo i grafikę. Dyplom z malarstwa wykonał pod kierunkiem prof. 

Mieczysława Hermana, zaś z grafiki pod kierunkiem prof. Zdzisława Niedźwiedzia. Dyplom 

jego został uhonorowany wyróżnieniem dziekańskim. W maju 2013 uzyskał tytuł doktora 

sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, pracą teoretyczną oraz 

zestawem grafik o tym samym tytule: „Krajobrazy intymne. Cykl grafik w technice 

serigrafii”. W swojej działalności artystycznej zajmuje się głównie rysunkiem, także grafiką 

w technice serigrafii oraz w technikach tj. akwaforta i akwatinta. Zorganizował 27 wystaw 

indywidualnych w tym trzy zagraniczne oraz uczestniczył w sumie w 27 wystawach 

zbiorowych krajowych i międzynarodowych.   
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III. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA 

1. Wyzwania i wizje Unii Energetycznej  

College of Europe w Brugii organizuje dwutygodniowy kurs szkoleniowy „Energy Union 

Summer School 2017”. Jego celem jest uwzględnienie logiki Unii Energetycznej w centrum 

europejskich systemów energetycznych oraz podczas tworzenia polityki energetycznej.  

Unia energetyczna to projekt, który ma wspomóc wzrost gospodarczy Europy, 

bezpieczeństwo energetyczne i działania klimatyczne. Pakiet rozwiązań ma zapewnić Europie 

i jej obywatelom niedrogą, bezpieczną i zrównoważoną energię. Dotyczy 5 kluczowych 

obszarów, w tym bezpieczeństwa energetycznego, efektywności i dekarbonizacji. Cele 

unijnych ram klimatyczno-energetycznych 2030 obligują UE do zmniejszenia zależności 

od paliw kopalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Szkolenie, które potrwa od 3 do 14 lipca, umożliwi uczestnikom przeanalizowanie 

obecnej polityki i prawodawstwa UE w zakresie energii. Podczas kursu omówione zostaną 

również szersze aspekty polityki energetycznej, takie jak: zmiany klimatu, innowacje 

i konkurencyjność, inteligentne miasta, bezpieczeństwo energetyczne i geopolityka energii. 

Interaktywne wykłady zostaną uzupełnione wizytami studyjnymi, grami symulacyjnymi 

i studiami przypadków. 

UWAGA! Uczestnictwo w kursie jest płatne, rejestracja możliwa do 12 czerwca. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/events/170427_brugia_pl 

2. Europa in my region 2017   

Europa w moim regionie to ogólnounijna kampania mająca na celu zachęcanie obywateli 

do poznawania projektów europejskich, realizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

W roku 2017 realizowane są cztery różne inicjatywy — Dni Otwarte Projektów 

Unijnych, konkurs fotograficzny,polowanie na projekt i konkurs na blog — które zapraszają 

obywateli do odwiedzania miejsc, w których realizowane są projekty, a także do dzielenia się 

zdjęciami i doświadczeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Głównie w maju 

tysiące projektów UE otworzy swoje podwoje dla odwiedzających, poszukiwanie skarbów 

potrwa od 2 maja do 14 czerwca, natomiast konkurs fotograficzny i konkurs na blog — od 2 

maja do 28 sierpnia. 

Więcej informacji: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion/  

 

 

 

http://ec.europa.eu/poland/events/170427_brugia_pl
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3. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń 

Termin składania wniosków 01-06-2017  

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie 

Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, 

wymiany młodzieżowe i współpracę trans-graniczną.  

Fundator: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-

wyszehradzkie  

 

Termin składania wniosków 02-06-2017  

Nagroda WTO dla młodych ekonomistów 

Nagroda dla autora najlepszej pracy dotyczącej polityki handlowej i międzynarodowej 

współpracy handlowej. 

Fundator: World Trade Organisation 

http://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-wto-dla-mlodych-ekonomistow  

 

Termin składania wniosków 04-06-2017  

Młodzieżowy Festiwal Filmowy Plural+ 

Międzynarodowy festiwal filmowy dla młodych ludzi, którego tematem jest migracja, 

różnorodność i integracja. 

Fundator: ONZ Sojusz Cywilizacji 

http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowy-festiwal-filmowy-plural  

 

Termin składania wniosków 15-06-2017  

Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej 

Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem 

konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na 

świecie. 

Fundator: Fundacja Pokoju GOI 

http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-mlodziezowy-konkurs-na-esej  

 

Młodzieżowa Stolica Europy 2020 

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2020 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę 

rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym  

i ekonomicznym. 

Fundator: Europejskie Forum Młodzieży 

http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowa-stolica-europy-2020  

 

 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie
http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie
http://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-wto-dla-mlodych-ekonomistow
http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowy-festiwal-filmowy-plural
http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-mlodziezowy-konkurs-na-esej
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Termin składania wniosków 03-07-2017  

DepicT! 2017 – Zrobisz to w 90 sekund? 

DepicT! to międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, możliwość 

zaprezentowania się w branży i zdobycia cennych nagród. 

Fundator: Watershed Encounters 

http://www.eurodesk.pl/granty/depict-2017-zrobisz-w-90-sekund  

 

EU Aid Volunteers 

Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów 

zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/eu-aid-volunteers  

 

Termin składania wniosków 15-07-2017  

CEDEFOP – nagroda w dziedzinie fotografii 

Międzynarodowy konkurs fotograficzny dla uczniów dotyczący kształcenia i szkolenia 

zawodowego w Europie. 

Fundator: CEDEFOP 

http://www.eurodesk.pl/granty/cedefop-nagroda-w-dziedzinie-fotografii  

 

Europejska Nagroda dla Młodzieży 

Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych 

technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom 

społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym. 

Fundator: European Youth Award (EYA)  

http://www.eurodesk.pl/granty/europejska-nagroda-dla-mlodziezy  

 

Stały nabór 

Dla Białorusi 

Wsparcie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz 

przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi. 

Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego 

http://www.eurodesk.pl/granty/dla-bialorusi  

 

Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką 

Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką: spotkań; 

współpracy instytucji; badań naukowych; działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska. 

Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-na-spotkania-i-wspolprace-partnerska-polsko-

niemiecka  
 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.pl/granty/depict-2017-zrobisz-w-90-sekund
http://www.eurodesk.pl/granty/eu-aid-volunteers
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English Teaching Program 

Dotacje na rozwój programów nauczania jęz. angielskiego poza regularnymi zajęciami 

szkolnymi. 

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

http://www.eurodesk.pl/granty/dzialaj-lokalnie  

 

Erasmus dla młodych Przedsiębiorców 

Współfinansowany przez UE transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym  

i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych 

przedsiębiorców, prowadzących małe firmy. 

Fundator: Komisja Europejska – EASME 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow-0  

 

Europejski Korpus Solidarności 

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w szerokiej gamie 

działań solidarnościowych poprzez wolontariat, staże lub pracę. 

Fundator: KE - DG ds. Komunikacji Społecznej 

http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci  

 

eTwinning – Europejskie partnerstwo szkół 

eTwinning to unijny program promujący i wspierający współpracę szkół z Europy przez 

internet. Program nie przyznaje grantów. Bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/etwinning-europejskie-partnerstwo-szkol  

 

GFPS – Semestralne stypendia w Niemczech 

Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów. 

Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

http://www.eurodesk.pl/granty/gfps-semestralne-stypendia-w-niemczech  

 

Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – Step Beyond 

Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą, 

zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej. 

Fundator: European Cultural Foundation 

http://www.eurodesk.pl/granty/granty-podrozne-europejskiej-fundacji-kultury-step-beyond  

 

Program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej 

Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów  

z państw spoza Unii Europejskiej. 

Fundator: Parlament Europejski – Biuro Informacyjne 

http://www.eurodesk.pl/granty/program-wizyt-w-instytucjach-unii-europejskiej  

 

 

http://www.eurodesk.pl/granty/dzialaj-lokalnie
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow-0
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Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich 

Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich 

uczelniach. 

Fundator: DAAD 

http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-daad-na-podroze-grupowe-do-niemiec-dla-polskich-

grup-studenckich  

 

Stypendia naukowo - badawcze UNESCO 

Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe oraz 

granty przyznawane na podróże, mający na celu wsparcie strategicznych celów UNESCO. 

Fundator: UNESCO Polska 

http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-naukowo-badawcze-unesco  

 

United Nations Development Programme – wolontariat 

Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Fundator: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie 

http://www.eurodesk.pl/granty/united-nations-development-programme-wolontariat  

 

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie , Źródło: Sieć informacji 

europejskiej dla młodzieży Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/  
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