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I.

UNIJNE AKTUALNOŚCI

1. Korpus medyczny UE
Unia Europejska zainaugurowała działalność europejskiego korpusu medycznego. Ma on
pomóc w mobilizacji zespołów medycznych, zespołów ds. zdrowia publicznego oraz sprzętu
w sytuacjach kryzysowych w UE i poza jej granicami. Dzięki nowemu korpusowi kraje
unijne i inne uczestniczące w nim państwa europejskie mogą z wyprzedzeniem zadeklarować
zespoły medyczne i sprzęt gotowe do szybkiego rozmieszczenia w razie sytuacji kryzysowej.
Umożliwi to szybsze i bardziej przewidywalne reagowanie. Korpus medyczny może
obejmować zespoły ratownictwa medycznego, ekspertów w zakresie zdrowia publicznego
i koordynacji medycznej, mobilne laboratoria ds. bezpieczeństwa biologicznego, samoloty
służące do ewakuacji medycznej oraz zespoły wsparcia logistycznego.
Europejski korpus medyczny stanowi część nowo utworzonej europejskiej zdolności
reagowania kryzysowego w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności (zwanego też
„dobrowolną pulą zasobów”). Zespoły i sprzęt dla dobrowolnej puli zasobów zadeklarowały
jak dotąd Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy
i Szwecja.
Podczas epidemii eboli jednym z głównych problemów było szybkie rozmieszczenie
personelu medycznego, a co za tym idzie – poważne wyzwania dotyczące logistyki
i zarządzania. Z tego powodu pod koniec 2014 r. Niemcy i Francja wyszły z inicjatywą
powołania „białych hełmów”. Był to pierwszy krok w kierunku utworzenia europejskiego
korpusu medycznego, który stanowi teraz część europejskiej zdolności reagowania
kryzysowego.
W przypadku reagowania na sytuacje nadzwyczajne uruchamia się unijny mechanizm
ochrony ludności, który ułatwia współpracę między 33 europejskimi państwami
(28 państwami członkowskimi UE, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą,
Islandią, Norwegią i Serbią). Wkrótce tym mechanizmem zostanie również objęta Turcja.
Państwa uczestniczące w mechanizmie łączą swoje zasoby, które można udostępnić krajom
dotkniętym klęskami na całym świecie. Uruchomienie mechanizmu oznacza, że udzielanie
pomocy w Unii Europejskiej i poza jej granicami jest skoordynowane. Mechanizmem
zarządza Komisja Europejska za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania
Kryzysowego.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160215_korpus_pl.htm,
2. Energia i bezpieczeństwo
Solidarność energetyczna, weryfikacja umów z dostawcami spoza Unii pod kątem
zgodności ze wspólnotowymi regulacjami, zwiększenie dostępności skroplonego gazu
ziemnego (LNG), większa efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle. To filary
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pakietu zaproponowanego przez Komisję Europejską, który ma zapewnić Europie
bezpieczeństwo dostaw.
Ogłoszony pakiet zawiera szerokie spektrum środków zmierzających do wzmocnienia
odporności UE na zakłócenia w dostawach gazu. Do środków tych należą ograniczanie
zapotrzebowania na energię, zwiększanie produkcji energii w Europie (w tym ze źródeł
odnawialnych), dalszy rozwój sprawnie funkcjonującego i w pełni zintegrowanego
wewnętrznego rynku energii oraz dywersyfikacja źródeł energii, jej dostawców i tras dostaw.
Wnioski mają również na celu zwiększenie przejrzystości europejskiego rynku energii,
umacniając tym samym poczucie solidarności łączącej kraje UE.
Ogłoszenie pakietu bezpieczeństwa energetycznego następuje w kontekście nowego
światowego, powszechnego porozumienia klimatycznego, uzgodnionego przez światowych
liderów 12 grudnia 2015 r. w Paryżu.
Pakiet bezpieczeństwa energetycznego zawiera:
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu,
decyzję w sprawie umów międzyrządowych w dziedzinie energii,
strategię dotyczącą magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) i gazu,
strategię grzewczą i chłodniczą.
Jednym z celów Komisji Junckera jest zbudowanie stabilnej europejskiej unii
energetycznej, której podstawą ma być przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu. Celem
europejskiej unii energetycznej, ustanowionym w lutym ubiegłego roku w strategii ramowej,
jest zapewnienie konsumentom w UE – tak gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom
– bezpiecznego, zrównoważonego, konkurencyjnego i przystępnego cenowo dostępu
do energii. Będzie to wymagało fundamentalnej transformacji znanego nam krajobrazu
energetycznego. Urzeczywistnienie tego celu da sposobność do dalszej modernizacji sektora,
a tym samym przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego
w UE oraz ochrony środowiska. Komisja apeluje ze szczególną mocą do Parlamentu
Europejskiego i Rady o priorytetowe przekształcenie dzisiejszych wniosków w akty prawne
w trosce o możliwie jak najszybsze zwiększenie odporności Europy na ewentualne zakłócenia
dostaw energii.
Bezpieczeństwo dostaw to jeden z pięciu wzajemnie zależnych i połączonych wymiarów
unii energetycznej. Podstawowe czynniki zapewniające bezpieczeństwo energetyczne
to dokończenie integracji rynku wewnętrznego i zwiększenie efektywności konsumpcji
energii. Zapewnienie UE bezpieczeństwa energetycznego jest jednak w dużym stopniu
zależne od polityki energetycznej jej sąsiadów.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160216_energy_pl.htm
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3. Cyfrowa Europa musi przyspieszyć
Polska znalazła się wśród tych krajów UE, które wciąż nie w pełni wykorzystują
możliwości epoki cyfrowej – chodzi o dostęp do internetu, umiejętności cyfrowe, handel
elektroniczny i e-administrację. Komisja Europejska opublikowała właśnie indeks gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Wynika z niego m.in., że cyfrowa Europa wciąż jest
za gospodarkami Japonii, USA i Korei Południowej.
Digital Economy and Society Index (DESI – indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa
cyfrowego) pokazuje, że od ogłoszenia przez Komisję w ubiegłym roku strategii jednolitego
rynku cyfrowego państwa UE poczyniły postępy w takich dziedzinach jak łączność,
umiejętności cyfrowe i usługi publiczne.
Opublikowane dane pokazują pewną poprawę sytuacji, ale i spowolnienie tempa
postępów. Należy działać zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, aby usunąć
przeszkody, które uniemożliwiają państwom członkowskim UE pełne wykorzystanie
możliwości epoki cyfrowej.
Główne wnioski z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)
Unia czyni postępy, jednak zbyt wolno: UE jako całość osiągnęła wynik 0,52 na 1, jest
zatem postęp w stosunku do wyniku 0,5 z poprzedniego roku. Wyższe wyniki
odnotowały też wszystkie państwa UE z wyjątkiem Szwecji.
Dania, Holandia, Szwecja i Finlandia nadal przodują w rankingach DESI.
Najszybciej rozwijające się państwa to Holandia, Estonia, Niemcy, Malta, Austria
i Portugalia. Więcej informacji o wynikach poszczególnych państw można znaleźć
w profilach krajowych oraz w tym zestawieniu.
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to system elektroniczny
służący do pomiaru postępów państw członkowskich UE w tej dziedzinie. Obejmuje on
zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160225_digital_pl.htm
4. Na ratunek przyrodzie
W ciągu ostatnich lat radykalnie wzrósł nielegalny handel dziką przyrodą. Szacuje się,
że rocznie zorganizowane grupy przestępcze zarabiają na tym procederze od 8 do 20 mld
euro, co jest porównywalne z handlem narkotykami, ludźmi czy bronią. Dlatego KE przyjęła
plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką przyrodą na terytorium UE, który
wzmacnia też rolę wspólnoty w zwalczaniu tego typu przestępstw w skali globalnej.
Plan działania jest ambitnym projektem wykorzystującym wszystkie unijne narzędzia
dyplomatyczne, handlowe i z zakresu współpracy rozwojowej do zwalczania zjawiska, które
stało się jedną z najbardziej lukratywnych form działalności przestępczej na świecie.
Plan został przygotowany wspólnie przez zespół, któremu współprzewodniczyli wysoka
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przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca
Komisji Federica Mogherini oraz komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej
i rybołówstwa Karmenu Vella, przy ścisłej współpracy komisarza ds. współpracy
międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy oraz komisarza do spraw migracji, spraw
wewnętrznych i obywatelstwa Dimitrisa Avramopoulosa.
UE jest obszarem docelowym, obszarem pochodzenia i regionem tranzytowym handlu
zagrożonymi gatunkami, którego przedmiotem są żywe i martwe okazy dzikiej fauny i flory
bądź wykonane z nich wyroby lub części produktów. W 2014 r. zabito ponad 20 000 słoni
oraz 1 200 nosorożców i po latach odtwarzania ich populacje ponownie ulegają zmniejszeniu.
Jako największy darczyńca na świecie UE wspiera wysiłki w zakresie ochrony środowiska
w Afryce kwotą 700 mln euro w okresie 2014–2020.
Przedkładany plan obejmuje 32 działania, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. przez
UE i jej 28 państw członkowskich. Uwaga skupia się na trzech priorytetowych zagadnieniach:
zapobieganie handlowi oraz ograniczenie podaży i popytu na nielegalne okazy
i produkty z dzikiej fauny oraz flory: na przykład do końca 2016 r. Komisja opracuje
wytyczne mające na celu zawieszenie wywozu starych przedmiotów z kości słoniowej
z obszaru UE;
wzmocnienie stosowania istniejących przepisów i skuteczniejsze zwalczanie
przestępczości zorganizowanej przez zacieśnienie współpracy między właściwymi
organami ścigania takimi jak Europol;
zacieśnienie współpracy między państwami pochodzenia, państwami przeznaczenia
i regionami tranzytowymi, włączając w to strategiczne wsparcie finansowe UE
na rzecz rozwiązania problemu handlu w państwach pochodzenia, pomoc
w budowaniu potencjału w zakresie egzekwowania przepisów i zapewnianie
długoterminowych źródeł dochodu społeczności wiejskich zamieszkujących obszary
o bogatych zasobach przyrodniczych.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160226_wildlife_pl.htm
5. Gospodarka pod mikroskopem Komisji Europejskiej
Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie, poziom życia i stopa zatrudnienia zbliżyły
się znacząco do średniej UE, choć nadal występują pewne trudności. Komisja Europejska
opublikowała właśnie roczną analizę wyzwań gospodarczych i społecznych w państwach
członkowskich UE tzw. sprawozdania krajowe. W ramach europejskiego semestru stanowią
one narzędzie koordynacji polityki gospodarczej.
Sprawozdanie krajowe zawiera ocenę polskiej gospodarki w świetle rocznej analizy
wzrostu gospodarczego opublikowanej przez Komisję Europejską w dniu 26 listopada 2015 r.
W analizie zalecono położenie nacisku w 2016 r. na trzy główne filary polityki gospodarczej
i społecznej UE: ożywienie inwestycji, realizację reform strukturalnych służących
modernizacji gospodarek państw członkowskich oraz odpowiedzialną politykę budżetową.
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Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie. Przewiduje się, że w latach 2016 i 2017
napędzany popytem krajowym realny PKB będzie rósł w szybkim tempie wynoszącym
3,5 proc. rocznie, czyli znacznie powyżej średniej UE. Te lata dobrego wzrostu będą stanowić
kontynuację długiego okresu nieprzerwanej ekspansji gospodarczej, sięgającego w przeszłość
aż do 1992 r. – Polsce, jako jedynemu państwu UE, udało się uniknąć recesji podczas
światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, który wybuchł w 2007 r.
Poziom życia i stopa zatrudnienia w Polsce zbliżyły się znacząco do średniej UE, ale
nadal występują pewne trudności. W 2014 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według
standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 68 proc. średniej UE (w 2007 r.
wynosił 53 proc.). Od 2013 r. odnotowywany jest wzrost całkowitego zatrudnienia – do
rekordowych w historii poziomów, w związku z czym spada też stopa bezrobocia. Pomimo
tych dużych postępów wskaźnik zatrudnienia jest wciąż niższy od średniej unijnej. Różnica ta
wynika przede wszystkim ze znacznie mniejszego uczestnictwa w rynku pracy kobiet i osób
o niskich kwalifikacjach. Kolejnym czynnikiem jest wciąż wysoki udział sektora rolnego
w łącznym zatrudnieniu – zmniejsza się on bardzo powoli. Utrzymuje się też tendencja
spadkowa stopy bezrobocia, która powróciła obecnie do poziomu sprzed kryzysu. Bezrobocie
długotrwałe stanowi jednak około 40 proc. łącznego bezrobocia. Polska boryka się w dalszym
ciągu z problemem szybkiego starzenia się społeczeństwa i wysokim poziomem emigracji.
Ogólne perspektywy gospodarcze są w dalszym ciągu pozytywne, chociaż pojawia się
ryzyko wewnętrzne. Przewiduje się, że głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostanie
spożycie prywatne, ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne.
Spodziewany jest silny wzrost inwestycji prywatnych w związku z już wysokim stopniem
wykorzystania mocy produkcyjnych. Marże zysku powinny utrzymać się na wysokim
poziomie, ale pewne decyzje polityczne, które zostały podjęte lub zapowiedziane po ostatnich
wyborach powszechnych, mogą wpłynąć niekorzystnie na zaufanie i inwestycje w sektorze
przedsiębiorstw. Nowy podatek od aktywów instytucji finansowych zaważy niekorzystnie
na inwestycjach, jeśli w odpowiedzi na jego wprowadzenie banki podniosą oprocentowanie
kredytów, aby zrekompensować koszt podatku. Inwestycje publiczne prawdopodobnie
utrzymają się na wysokim poziomie, co częściowo wynika z faktu, że rząd postawił sobie
za cel zwiększenie stopy inwestycji. Doprecyzowania wymaga nadal kwestia, w jaki sposób
cel ten zostanie pogodzony z wyższymi wydatkami bieżącymi oraz krajowymi i unijnymi
regułami fiskalnymi. Zgodnie z prognozami deflacja zniknie w 2016 r., ale presja cenowa
powinna utrzymać się na niskim poziomie do 2017 r. Ocenia się, że po trwającej kilka lat
korekcie deficyt obrotów bieżących został niemal zlikwidowany w 2015 r. za sprawą bardzo
dobrych wyników eksportu towarów, osiągniętych dzięki konkurencyjności kosztowej Polski
pomimo niekorzystnej sytuacji na rynkach sąsiedzkich.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160226_country_report_pl.htm
6. Przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen – plan na 2016 rok
Nawet 18 mld euro – tyle rocznie może kosztować kraje UE ewentualne przywrócenie
kontroli na wewnętrznych granicach wspólnoty. Polska znalazłaby się wśród tych państw,
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które poniosłyby największe straty. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy
plan działania, który ma przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen do końca
2016 roku.
Plan zakłada m.in. wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych i poprawę
funkcjonowania systemu azylowego. Tymczasowe kontrole graniczne nie tylko utrudniają
swobodny przepływ osób, ale również wiążą się ze znacznymi kosztami gospodarczymi.
Szacuje się, że pełne przywrócenie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen
spowodowałoby natychmiastowe bezpośrednie koszty wynoszące od 5 do 18 mld euro
rocznie. Państwa członkowskie, takie jak Polska, Holandia czy Niemcy, musiałyby zmierzyć
się z dodatkowymi kosztami transportu drogowego towarów w wysokości ponad 500 mln
euro.
Plan działania określa konkretne kroki niezbędne do przywrócenia odpowiedniego
zarządzania granicami zewnętrznymi i wewnętrznymi UE. Strefa Schengen, czyli obszar
bez granic wewnętrznych, przynosi istotne korzyści europejskim obywatelom
i przedsiębiorstwom, ale w ostatnim czasie jej istnienie zostało poddane poważnej próbie
ze względu na kryzys związany z uchodźcami. W dniach 18-19 lutego Rada Europejska
wyraźnie wezwała do przywrócenia normalnego funkcjonowania strefy Schengen w sposób
skoordynowany, przy pełnym wsparciu dla państw członkowskich znajdujących się w trudnej
sytuacji.
Tymczasowe kontrole graniczne nie tylko utrudniają swobodny przepływ osób,
ale również wiążą się ze znacznymi kosztami gospodarczymi. Zgodnie z szacunkami Komisji
pełne przywrócenie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen spowodowałoby
natychmiastowe bezpośrednie koszty wynoszące do 5 do 18 mld euro rocznie (lub 0,05 proc.–
0,13 proc. PKB). Koszty te skupiłyby się na niektórych podmiotach i regionach, ale też z całą
pewnością dotknęłyby całą gospodarkę UE. Na przykład:
państwa członkowskie, takie jak Polska, Holandia czy Niemcy, musiałyby zmierzyć
się z dodatkowymi kosztami transportu drogowego towarów w wysokości ponad
500 mln euro;
przedsiębiorstwa w Hiszpanii i w Czechach ponosiłyby dodatkowe koszty
przekraczające kwotę 200 mln euro;
koszty z tytułu czasu straconego podczas kontroli granicznych ponoszone przez
1,7 mln pracowników przygranicznych i zatrudniające ich przedsiębiorstwa
wyniosłyby od 2,5 do 4,5 mld euro;
wprowadzenie kontroli prowadziłoby również do zmniejszenia ruchu turystycznego
o co najmniej 13 mln noclegów, czego łączne koszty szacuje się na 1,2 mld euro;
władze państw członkowskich musiałyby także pokryć koszty administracyjne
w wysokości co najmniej 1,1 mld euro ze względu na konieczność zwiększenia liczby
personelu prowadzącego kontrole graniczne.
Tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych powinny stanowić wyjątek
i służyć osiągnięciu określonych celów; należy dążyć do jak najszybszego przywrócenia
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normalnej sytuacji. Ze względu na kryzys związany z uchodźcami, od września 2015 r. osiem
państw przywróciło kontrole graniczne na swoich granicach wewnętrznych. Do chwili
obecnej opierały się one na jednostronnych decyzjach w ramach kodeksu granicznego
Schengen (art.23-25).
Jeśli obecna presja migracyjna i poważne niedociągnięcia w kontrolach na granicach
zewnętrznych utrzymają się po 12 maja, Komisja będzie musiała przedstawić
na podstawie art. 26 ust. 2 kodeksu granicznego Schengen wniosek do Rady zawierający
zalecenie w sprawie przyjęcia spójnego dla całej UE podejścia do kontroli na granicach
wewnętrznych do czasu wyeliminowania niedociągnięć strukturalnych. Komisja przygotuje
się na taką ewentualność i podejmie niezwłoczne działania, proponując kontrole graniczne
jedynie na tych odcinkach granicy, gdzie jest to konieczne i służy jasno określonym celom.
Celem jest zniesienie wszelkich kontroli na granicach wewnętrznych w grudniu, tak aby
można było przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen przed końcem 2016 r.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160304_schengen_pl.htm
7. Filar praw socjalnych
Komisja Europejska przedstawiła zarys europejskiego filaru praw socjalnych
i zapoczątkowała konsultacje społeczne w celu zebrania opinii innych instytucji europejskich,
władz krajowych, parlamentów narodowych, partnerów społecznych, zainteresowanych stron,
społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów ze środowisk akademickich oraz obywateli.
Inicjatywa ta dotyczy strefy euro, ale pozostałe państwa członkowskie UE mogą się do niej
przyłączyć. Konsultacje online potrwają do końca 2016 r.
Europejski filar praw socjalnych będzie zawierał szereg istotnych zasad wspierających
sprawnie funkcjonujące i uczciwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego
w strefie euro.
Doświadczenia ostatnich piętnastu lat pokazały, że utrzymujące się zaburzenia równowagi
w jednym lub w kilku państwach członkowskich mogą zagrozić stabilności całej strefy euro.
Jak wezwano w sprawozdaniu pięciu przewodniczących w sprawie dokończenia budowy
europejskiej unii gospodarczej i walutowej, trzeba położyć większy nacisk na zatrudnienie
i sytuację społeczną w ramach szerszego procesu pozytywnej konwergencji, który służy
stworzeniu bardziej odpornych struktur gospodarczych w strefie euro.
Celem konsultacji jest dokonanie oceny aktualnego dorobku socjalnego UE, aby
odzwierciedlić nowe tendencje we wzorcach pracy i społeczeństwach oraz aby zebrać opinie
na temat zasad określonych we wstępnym zarysie europejskiego filaru praw socjalnych.
Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji dokumentu
i pomogą w określeniu zakresu ewentualnych przyszłych działań. Konsultacje potrwają
do 31 grudnia 2016 r. Planuje się, że na początku 2017 r. przedstawiona zostanie
skonsolidowana wersja europejskiego filaru praw socjalnych.
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Po przyjęciu europejskiego filaru praw socjalnych powinien on stanowić ramy oceny
funkcjonowania polityki społecznej i zatrudnieniowej uczestniczących w tej inicjatywie
państw członkowskich. Ponadto powinien stymulować reformy na szczeblu krajowym,
a zwłaszcza służyć jako drogowskaz dla odnowionego procesu konwergencji w strefie euro.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160308_pillar_pl.htm
8. Delegowany godnie opłacany
Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to
podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników, jaką proponuje Komisja
Europejska. Zmiany przewidują m.in. objęcie pracowników delegowanych ogólnie
obowiązującym w danym kraju systemem premii czy dodatków.
Komisja Europejska przedstawiła ukierunkowaną reformę przepisów dotyczących
delegowania pracowników. Jest ona odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego
w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie
z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób.
Rewizja ta została ogłoszona w programie prac Komisji na 2016 r. Celem przedłożonego
wniosku jest ułatwienie delegowania pracowników w warunkach uczciwej konkurencji
i poszanowania praw pracowników, którzy są pracownikami najemnymi w jednym państwie
członkowskim i których pracodawca tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie
członkowskim. Konkretnie inicjatywa ma na celu zapewnienie uczciwych warunków
wynagrodzenia i równych warunków konkurencji między firmami delegującymi
pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.
Zgodnie z wnioskiem pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych zasad
regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają zastosowanie do pracowników
lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz
sposobu, w jakim zasady te są określane przez organy publiczne lub partnerów społecznych
w danym państwie członkowskim. Obecnie pracownicy delegowani są już objęci tymi
samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego państwa członkowskiego, ale tylko
w niektórych dziedzinach – takich jak zdrowie lub bezpieczeństwo. Pracodawca nie jest
jednak zobowiązany do zapłacenia pracownikowi delegowanemu więcej niż minimalna
stawka wynagrodzenia ustalona przez kraj przyjmujący. Ta sytuacja może skutkować
różnicami w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami delegowanymi i pracownikami
miejscowymi oraz prowadzić potencjalnie do nieuczciwej konkurencji między
przedsiębiorstwami. Oznacza to, że pracownicy delegowani otrzymują często niższe
wynagrodzenie od innych pracowników wykonujących tę samą pracę.
Od tej chwili wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia, które są powszechnie
stosowane wobec pracowników lokalnych, muszą być przyznane pracownikom
delegowanym. Wynagrodzenie nie będzie obejmować jedynie minimalnych stawek płacy,
lecz także, w stosownych przypadkach, inne elementy, takie jak premie czy dodatki. Państwa
członkowskie będą musiały w przejrzysty sposób określić poszczególne elementy składowe
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wynagrodzenia na ich terytorium. Zasady określone na podstawie przepisów prawnych lub
układów zbiorowych mających powszechne zastosowanie stają się obowiązkowe dla
pracowników delegowanych we wszystkich sektorach gospodarki. Wniosek ten daje również
państwom członkowskim możliwość określenia, że podwykonawcy muszą zapewnić swoim
pracownikom taką samą płacę co głównemu wykonawcy. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy
będzie to stosowane w sposób niedyskryminujący: ta sama zasada musi mieć zastosowanie
zarówno do podwykonawców krajowych, jak i transgranicznych.
Wniosek zagwarantuje także stosowanie przepisów krajowych dotyczących pracy
tymczasowej w przypadku, gdy agencje pracy tymczasowej mające siedzibę za granicą
delegują pracowników do innego państwa członkowskiego.
Jeżeli okres delegowania przekroczy 24 miesiące, stosowane muszą być warunki zgodne
z prawem pracy przyjmującego państwa członkowskiego, o ile jest to z korzyścią dla
pracownika delegowanego.
Zmiany te zapewnią pracownikom lepszą ochronę, większą przejrzystość i pewność prawa
oraz zagwarantują równe warunki działania firmom krajowym i firmom delegującym, w pełni
respektując systemy rokowań w sprawie wynagrodzeń państw członkowskich.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160308_posting_of_workers_pl.htm
9. Rybołówstwo bez biurokracji
KE zamierza uprościć zasady dotyczące ograniczania połowów ze względów ochronnych
w morzach europejskich. UE nadal będzie określać ogólne zasady i cele działalności
połowowej, jednak rządy krajowe i podmioty gospodarcze będą mogły dostosować je do
sytuacji lokalnej.
Kontynuując realizację swego zobowiązania do lepszego stanowienia prawa, Komisja
przedstawiła wniosek dotyczący nowych środków ochronnych odnoszących się do połowów
w morzach europejskich. W przepisach określono zasady, wskazano miejsca i czas
dokonywania połowów, a także określono narzędzia, skład połowów i sposoby postępowania
z przypadkowo złowionymi okazami. Dotychczas przepisy te były przyjmowane na szczeblu
unijnym w drodze długotrwałego procesu legislacyjnego i z biegiem lat ta struktura
regulacyjna stała się bardzo skomplikowana.
Po przyjęciu nowej wspólnej polityki rybołówstwa oraz w zgodzie z programem lepszego
stanowienia prawa zaproponowano nowe, uproszczone podejście. Komisja proponuje bardziej
elastyczny system zarządzania, zwiększający uprawnienia podmiotów regionalnych, które
najlepiej znają uwarunkowania lokalne, do dostosowywania technicznych środków
ochronnych do wymogów odnośnych basenów morskich. W ramach wniosku dokonuje się
konsolidacji szeregu istniejących rozporządzeń w jeden akt prawny, co powinno ułatwić
interpretację prawa i podnieść poziom jego przestrzegania.
UE będzie określać ogólne zasady i ogólne cele działalności połowowej; nadal będzie
istniał zestaw podstawowych przepisów, które będą miały zastosowanie do zakazanych
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narzędzi połowowych bądź ochrony niektórych gatunków lub siedlisk. W przypadku środków
technicznych mających wpływ na dany basen morski rządy krajowe i podmioty gospodarcze
będą jednak mogły dostosować proponowane zasady do sytuacji lokalnej w celu osiągnięcia
pożądanych rezultatów.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160311_fisheries_pl.htm
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II.

Z BIURA W BRUKSELI

Raport dotyczący działalności Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli: 19 lutego – 21 marca 2016 r.
W ww. okresie dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła w szeregu
spotkań, w tym nt. przygotowań do nadchodzących wydarzeń informacyjno – promocyjnych
organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jak i Dom Polski Wschodniej. Ponadto w okresie sprawozdawczym jednoosobowe Biuro
w Brukseli zajmowało się opracowaniem zestawień tabelarycznych na potrzeby
Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynacji Promocji dot. raportu
okresowego z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego do 2025 r. za lata 2013 – 2015.
1. „Otwarta Nauka”, „Otwarty Dostęp” – nowy element polityki naukowej UE
26 lutego w Biura Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk w Brukseli odbyło
się
spotkanie
zorganizowane
dla
wszystkich
polskich
biur
regionalnych
w Brukseli nt. koncepcji Otwartej Nauki (ON) i Otwartego Dostępu (OD), jako elementów
polityki naukowej w UE i na świecie, również w kontekście programu Horyzont 2020.
Wg prelegentów idea ON i OD wydaje się oczywista ze względu na fakt wkładu finansowego
społeczeństwa w badania naukowe, a skoro tak jest to wyniki tych badań powinny być ogólno
dostępne.
Podczas spotkania przedstawiono zalecenia Komisji Europejskiej z dn. 17 lipca 2012 r.
w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE):
– otwarty dostęp do wyników badań naukowych finansowanych ze środków
publicznych;
– umożliwienie ponownego wykorzystania wyników badań (np. dane);
– transparencja, poprawa jakości nauki i lepszy obieg treści naukowych;
– poszanowanie praw autorskich;
– państwa członkowskie powinny określić strategie/polityki otwartego dostępu.
Ponadto OD jest wymagany w Programie „Horyzont 2020”, a Otwarta Nauka znajduje się
wśród priorytetów nowej Komisji UE.
„Pojęcie otwartej nauki zakłada, że priorytetowy jest nie tylko swobodny dostęp
do ostatecznego rezultatu prac badawczych, czyli zapewnienie otwartego dostępu
do artykułów naukowych, ale również stosowanie otwartych modeli w innych obszarach
pracy naukowej, czyli np. udostępnianie surowych danych czy „prowadzenie badań przy
otwartym notatniku”. Otwartą naukę można uznać za istotny element nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy, ponieważ dąży ona do stałego poszerzania zakresu i swobody
korzystania z efektów pracy naukowców, dzięki czemu nie tylko usprawnia przekazywanie
informacji i obniża koszty z tym związane, ale również realizuje postulaty demokratyzacji
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w obszarze dystrybucji wiedzy oraz przeciwdziała wykluczeniu. W tym zakresie idee otwartej
nauki są zgodne z koncepcją otwartych zasobów edukacyjnych i otwartej edukacji.
Otwarty dostęp w odniesieniu do treści naukowych zakłada nie tylko, że są one
swobodnie dostępne w internecie, lecz również, że każdy użytkownik może je zapisywać na
dysku komputera lub innym nośniku danych, kopiować, drukować, rozpowszechniać,
swobodnie wyszukiwać, linkować ich treści oraz wykorzystywać je w jakikolwiek inny
legalny sposób – bez finansowych, prawnych czy technicznych ograniczeń różnych od tych
związanych z dostępem do internetu.
Serwis “OTWARTA NAUKA” prowadzony w Centrum Otwartej Nauki (CeON) ośrodku
mającym na celu kompleksowe wspieranie przedsięwzięć na rzecz otwartej nauki w Polsce
(pod patronatem MNiSW, PAN oraz KRASP).
Więcej informacji: https://otwartanauka.pl/
2. Warmińsko-Mazursko-Bawarskie rozmowy w Brukseli
W dniach 2-3 marca w Brukseli przebywała Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Podczas pobytu Pani Marszałek wzięła
udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska i Ochrony
Konsumentów Bawarii pt. Łączenie się w sieć i udostępnianie – napęd dla wydajności
zasobów, a także spotkała się z Ulrike Scharf, bawarską Minister Środowiska i Ochrony
Konsumentów.
Projekt, którego wydarzenie dotyczyło nawiązuje do projektu ForCycle,
zaprezentowanego w zeszłym roku podczas konferencji Open Days. Projekt ForCycle dotyczy
promowania gospodarki, w której wielokrotnie korzysta się z dostępnych zasobów. ForCycle
jest projektem badawczym z budżetem ponad 2,7 mln €. Celem projektu jest:
Optymalizacja procesów i strategii recyklingu,
Ułatwienie rozwoju gospodarki obiegowej,
Zaangażowanie przedsiębiorstw: rozwój technologii, wzrost gospodarki recyklingowej
Bawarii,
Rozwój strategii ponownego wykorzystania surowców.
Projekt ForCycle promuje zielony rozwój.
1. Sieci badawcze budują połączenie między naukowcami
wymiana know-how i dostęp do zaawansowanego sprzętu, np. w celu analizy..
2. Wsparcie zaangażowanych firm (głównie małych i średnich przedsiębiorstw)
zainteresowanie innowacyjnymi technologiami i wzmacnianiem własnych
przedsiębiorstw przy ograniczonych możliwościach prowadzenia badań.
3. Wspieranie zrównoważonego rozwoju
w wielu regionach Bawarii;
wspieranie ochrony środowiska i zielonej gospodarki jednocześnie.
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Pani Marszałek i Pani Minister, podczas spotkania omówiły też kwestie udziału obydwu
regionów w pracach sieci ENCORE (Konferencję Regionów Europy ds. Środowiska)
poświęconej politycznej współpracy pomiędzy regionalnymi Ministrami Środowiska i innymi
liderami politycznymi regionów Europy. ENCORE poprzez tę współpracę chce przyczyniać
się do skutecznego wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska, aby poprawić jakość
zarządzania środowiskiem i wnieść wkład w zrównoważony rozwój regionów Europy.
W tej chwili regionami współprzewodniczącymi ENCORE są Karyntia (Austria), gospodarz
konferencji w 2016 r., oraz Bawaria (Niemcy), gospodarz konferencji w 2014 r.
Zarządzaniem Generalnym Sekretariatem zajmuje się prowincja Drenthe (Holandia).
Aktualnie sieć ENCORE nastawiona jest na współpracę międzyregionalną, a także
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W tym celu podczas konferencji zawiązywane
są sojusze tematyczne, w ramach których zaangażowane regiony m.in. organizują wyjazdy
studyjne w celu zaprezentowania swoich dokonań w wybranym obszarze działań. Tematyka
sojuszy dotyczy między innymi: najlepszych praktyk walki ze zmianami klimatu
ze szczególnym naciskiem na ochronę przeciwpowodziową, gospodarki odpadami, jakości
powietrza, produkcji i wykorzystania biogazu, usług ekosystemowych.
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WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ
1. „Kawa z ekspertem”
4 marca 2016 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu „Kawa z ekspertem”, które poświęcone zostało roli regionów w kształtowaniu
polityki spójności po 2020 roku. W roli eksperta wystąpił Krzysztof Kasprzyk, Kierownik
Wydziału ds. Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.
Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznacza 1/3 swojego budżetu służy do
rozwiązywania szeregu problemów zarówno krótko, jak i długo terminowych. Stanowi ona
kluczowy element rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej oraz daje możliwość
wyrównywania różnic w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Polityka spójności jest
niewątpliwie najbardziej widocznym instrumentem UE, ale jest obecnie postrzegana jako
instrument nie dostosowany do realiów. Instrument, który nie odpowiada w pełni różnicom
jakie występują w regionach. Dlatego też, nie wszędzie różnice miedzy rozwojem regionów
są wyrównywane, a wręcz w niektórych miejscach (np. województwa Polski Wschodniej)
zostały one pogłębione. Z badań przeprowadzonych przez Konferencję Peryferyjnych
Regionów Nadmorskich (CPMR), której Województwo Podlaskie jest członkiem, spośród
43 regionów, które zmieniły swój status rozwojowy na przestrzeni ostatniej dekady tylko
9 z nich zanotowało wzrost, a w 37 nastąpił spadek wskaźników definiujących rozwój
regionalny. Podczas spotkania w Domu Polski Wschodniej w Brukseli zaproszony ekspert
potwierdził sugestię Komisarz ds. Polityki Regionalnej, która padła dzień wcześniej podczas
konferencji poświęconej tej tematyce, że polityka spójności w obecnym kształcie
prawdopodobnie zniknie i zastąpią ją inne instrumenty. Debata, która już się rozpoczęła
będzie z pewnością najtrudniejszą debatę w historii UE ze względu na to, ze pojawiły się
nowe czynniki takie jak kryzys imigracyjny i kwestia pogłębienia spójności monetarnej
i gospodarczej UE, które pokazują, że polityka spójności jest przestarzała i nie spełnia swojej
roli. Ponadto reputacja polityki spójności wśród decydentów UE jest stosunkowo niska, co nie
sprzyja próbom formułowania jej celów po 2020 roku. Zdaniem Coriny Creţu, Komisarza
ds. Polityki Regionalnej należy dokonać radykalnej zmiany struktury polityki spójności
w oparciu o następujące merytoryczne kwestie:
Elastyczność – polityka spójności w nowym okresie programowania będzie musiała
przejąć odpowiedzialność za przyszłe sytuacje kryzysowe. W obecnej sytuacji Unia
nie jest w stanie reagować na pojawiające się nowe czynniki (np. kryzys imigracyjny),
dlatego też musi pojawić się elastyczność dotycząca redefinicji celów. Zdaniem
eksperta elastyczność z punktu widzenia rozwoju regionalnego powinna być
traktowana jako element pro wydajnościowy i pro rozwojowy.
Powiązanie z rozwojem gospodarczym i dobrym zarządzaniem, które zostało już
wcześniej wprowadzone, ale zdaniem Komisji należy zapewnić celowość
podejmowanych działań. Przyszłe działania powinny wpisywać się europejskie trendy
np. circular economy (gospodarka zamkniętego obiegu) lub sprawy środowiskowe
i poprzez te instrumenty wpływać na rozwój gospodarczy.
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Rezultaty – jest to jedyna polityka unijna, która wprowadzając wskaźniki wykonania
wskazujące, że rezultaty zostały osiągnięte. Nie ma innych polityk unijnych, które tak
dobrze dokumentowałyby wydatkowanie środków. Niemniej Komisja zwraca uwagę,
że dla dobra polityki spójności należy dołożyć jeszcze większych starań w tym
zakresie w obecnej perspektywie finansowej.
Ograniczenie biurokracji i uproszczenia zasad w tym procedur przetargowych, co do
których nikt nie ma wątpliwości, że są niezbędne, ale jak uczula ekspert Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE, powinny dotyczyć jedynie beneficjentów, a nie dla
instytucji wdrażających i zarządzających. Polskie regiony powinny być za radykalnym
uproszczeniem, ale tylko tam gdzie nie zmniejszy to efektywności działań.
Podczas spotkania dyskutowano też na temat postulatów zgłaszanych w Europejskim
Komitecie Regionów, aby przy podziale unijnych środków w przyszłej perspektywie
finansowej, oprócz PKB brać pod uwagę także wskaźniki środowiskowe i społeczne.
Zaproszony ekspert uczulał, że stosowanie nowych kryteriów może być dla polskich
regionów bardzo niekorzystne. Wiele wskaźników, jak na przykład, poziom bezrobocia jest
w Polsce o wiele niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Zdaniem eksperta Komisja
Europejska nie zaproponuje wizji nowej polityki spójności ponieważ oczekuje tego od krajów
członkowskich, dlatego też Polska jak i jej regiony, wykorzystując dobrą reputację w tym
zakresie powinny pomóc w zdefiniowaniu celów jakie nowa polityka spójności powinna
realizować.
2. Targi spożywcze TAVOLA w Kortrijk w Belgii
Z inicjatywy Domu Polski Wschodniej w Brukseli, potencjał swych usług i wysoką jakość
produktów na targach spożywczych TAVOLA w Kortrijk w Belgii prezentowało dziewięć
firm z branży spożywczej z Polski Wschodniej. W targach TAVOLA uczestniczyli
m.in: Polskie Borówki, Zakłady Mięsne Białystok, Spółdzielnia Producentów Warzyw
i Owoców Sielec, Uzdrowisko Busko-Zdrój, Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”,
Mazurskie Miody, Zakłady Mięsne Wierzejki czy firma dystrybucyjna Mastermedia.
Odbywające się raz na dwa lata targi TAVOLA stanowią miejsce wymiany kontaktów
pomiędzy producentami i nabywcami wysokiej jakości produktów z branży spożywczej.
Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele,
bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów
małopowierzchniowych. Dom Polski Wschodniej będący wspólnym przedstawicielstwem
pięciu województw Polski Wschodniej we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie Belgii zorganizował w ramach tragów powierzchnię
wystawienniczą niezbędną do zabezpieczenia potrzeb podmiotów, które były zainteresowane
udziałem w tym wydarzeniu. Z usług i powierzchni Domu Polski Wschodniej skorzystało
podczas wydarzenia dziewięć podmiotów branżowych.
Targi swoim zakresem obejmowały stoiska wystawowe oraz bezpośrednie spotkania b2b.
Giełda kooperacyjna oferowała możliwość znalezienia partnera również z innych krajów Unii
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Europejskiej oraz nawiązania trwałej współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć w sferze
biznesowej.
3. Doroczne spotkanie grupy roboczej Domu Polski Wschodniej
W dniach 10-11 marca odbyło się doroczne spotkanie Grupy Roboczej Domu Polski
Wschodniej. Podczas spotkań uzgodniono zmiany w tegorocznym planie pracy DPW oraz
wnikliwie przeanalizowano koncepcję Strategii Domu Polski Wschodniej.
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III.

ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA

1. Praktyka z Unią
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) zaprasza studentów
i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk w biurze w Warszawie. PKE oferuje
możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia
wiedzy o Unii Europejskiej. Praktyki dostępne w działach komunikacyjnym, politycznym,
prasowym lub w sekcji językowej.
Kandydaci powinni być obywatelami UE, studentami co najmniej trzeciego roku lub
tegorocznymi absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się językiem angielskim
na poziomie min. B2 (w przypadku kandydatów na praktyki do działu politycznego min. C1).
Warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
Organizatorom zależy na kandydatach, którzy interesują się politykami Unii Europejskiej,
nie boją się wyzwań i z zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im zadań. Oczekują
dyspozycyjności w wymiarze 30 godzin tygodniowo, przez co najmniej 4 tygodnie.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) należy wysyłać
na adres COMM-REP-WAW-PRAKTYKI@ec.europa.eu). Należy także załączyć dokument
potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. dyplom, świadectwo, zaświadczenie
ze studiów). W tytule oraz treści maila prosimy zaznaczyć wybrany dział, w którym miałaby
się odbyć praktyka.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/151013_praktyki_pl.htm
2. Ambasador karier UE
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) po raz kolejny ogłasza nabór do programu
„EU Careers Student Ambassadors”. Jest on skierowany do odpowiedzialnych i ambitnych
studentów, którzy chcieliby promować pracę w instytucjach unijnych na swojej uczelni.
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia. To niepowtarzalna okazja nawiązania współpracy
ze studentami z całej Europy, zdobycia doświadczenia w reklamie, marketingu oraz rozwoju
umiejętności interpersonalnych.
Do zadań ambasadora należy udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym pracą
w instytucjach UE, rozpowszechnianie ich za pomocą odpowiednich kanałów
komunikacyjnych, a także uczestniczenie w uniwersyteckich targach pracy. Ambasador
zaangażowany jest również w organizowanie spotkań i wykładów promujących karierę
w unijnych jednostkach czy też w aktywność za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Dzięki programowi dostaniesz niepowtarzalną możliwość współpracy ze studentami
z całej Europy, zdobycia doświadczenia w reklamie, marketingu i HR oraz rozwoju swoich
umiejętności interpersonalnych, cenionych przez najlepszych pracodawców. Wzbogacisz
swoje CV, a na koniec otrzymasz list rekomendacyjny!
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Aby zostać Ambasadorem Karier musisz być obywatelem Unii Europejskiej płynnie
posługującym się językiem angielskim i językiem kraju, w którym studiujesz. We wrześniu
2016 r. odbędziesz obowiązkowe szkolenie, które w pełni przygotuje Cię do pełnienia tej
niezwykle ciekawej roli.
Jeśli jesteś odpowiedzialny, dyspozycyjny, komunikatywny, kreatywny i potrafisz dobrze
planować swoją pracę, wypełnij formularz aplikacyjny do 1 kwietnia 2016 r. do godziny
12.00.
Ambasador Karier będzie reprezentował Europejski Urząd Doboru Kadr na swojej uczelni
od jesieni 2016 r. do jesieni 2017 r.
Więcej informacji na temat rekrutacji oraz lista uniwersytetów uczestniczących
w programie: http://europa.eu/epso/ambassadors/students/index_en.htm
3. Move Your Europe!
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja im. Roberta Schumana
zapraszają wszystkich uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w projekcie „Move Your
Europe”. Temat to „Mobilna młodzież” – jak młodzi ludzie widzą swoją przyszłość
zawodową w Unii Europejskiej i w jakim stopniu „mobilność” zawodowa i edukacyjna ma
dla nich znaczenie.
Zadaniem uczestników będzie samodzielne zorganizowanie debaty oksfordzkiej,
przeprowadzonej na podstawie scenariusza udostępnionego przez organizatorów projektu.
Dyskusja powinna dotyczyć rozwijania umiejętności i planów zawodowych uczniów
na europejskim rynku pracy.
Istotnym elementem przygotowania do debaty będą przeprowadzone przez uczniów
ankiety i wywiady środowiskowe oraz zadbanie o jak najszerszą promocję poprzez media
społecznościowe, stronę internetową szkoły, media lokalne i inne dostępne kanały
komunikacyjne. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie
formularza, znajdującego się na stronie: http://www.schuman.pl/pl/spotkania-europejskiekonkursy/gimnazja
Formularz, zawierający opis inicjatywy i dokumentację, należy przesłać
na adres z.grejner@schuman.pl do 10 kwietnia 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone do
15 kwietnia 2016 r. Cztery najlepsze drużyny wezmą udział w Paradzie Schumana
7 maja 2016 r. (koszty podróży do Warszawy i z powrotem zostaną pokryte przez
organizatorów konkursu).
Szkoły/Szkolne Kluby Europejskie zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy
o kontakt mailowy z koordynatorką Zuzanną Grejner (z.grejner@schuman.pl), która na tej
podstawie prześle Państwu scenariusz oraz na bieżąco będzie odpowiadać na Państwa
pytania.
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4. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń
Termin składania wniosków 01-04-2016
Erasmus+ Mobilność edukacyjna – Duże projekty Wolontariatu Europejskiego
Projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiające podjęcie pracy z granicą.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000261
Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez
krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.
Fundator: Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000385
Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami
Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają
pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym
w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych,
międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych.
Fundator: Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000426
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Kilkumiesięczne praktyki – płatne i niepłatne – w Sekretariacie Generalnym Rady Unii
Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego
i prywatnego.
Fundator: Rada Unii Europejskiej - Sekretariat Generalny
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000481
Termin składania wniosków 02-04-2016
Razem dla klimatu - konkurs grantowy
Dofinansowanie działań edukacyjnych oraz inwestycji z elementem edukacyjnoinformacyjnym, związanych z adaptacją do zmian klimatu, podejmowanych przez instytucje
i organizacje.
Fundator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.eurodesk.pl/granty/razem-dla-klimatu-konkurs-grantowy
Termin składania wniosków 05-04-2016
Grant dla partnerstw realizujących program Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Wsparcie partnerstw realizujących program Erasmus dla młodych Przedsiębiorców.
Fundator: Komisja Europejska – EASME
http://www.eurodesk.pl/granty/grant-dla-partnerstw-realizujacych-program-erasmus-dlamlodych-przedsiebiorcow
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Termin składania wniosków 14-04-2016
Granty na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego
Dofinansowanie do projektów partnerskich przyczyniających się do inicjowania
i rozszerzania współpracy instytucji i organizacji.
Fundator: Instytut Szwedzki
http://www.eurodesk.pl/granty/granty-na-wspolprace-w-regionie-morza-baltyckiego
Termin składania wniosków 15-04-2016
Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej
Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) dofinansowuje
projekty skupiające się na sektorze kultury i wspierające proces zrównoważonego rozwoju
oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się.
Fundator: UNESCO
http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-dla-roznorodnoscimiedzykulturowej
XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Celem projektu jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz
swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych.
Fundator: Sejm RP
http://www.eurodesk.pl/granty/xxii-sesja-sejmu-dzieci-i-mlodziezy
Termin składania wniosków 30-04-2016
Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej.
Fundator: Fundacja im. Roberta Boscha
http://www.eurodesk.pl/granty/grenzganger-stypendium-fundacji-roberta-boscha
Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności
zdobytych podczas studiów.
Fundator: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.eurodesk.pl/granty/praktyki-w-biurze-europejskiego-rzecznika-prawobywatelskich
Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy
Trwające od trzech do sześciu miesięcy praktyki dla absolwentów i studentów, którzy
ukończyli co najmniej trzy lata studiów.
Fundator: Rada Europy - Centrum Północ-Południe
http://www.eurodesk.pl/granty/praktyki-w-centrum-polnoc-poludnie-rady-europy
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Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka - OHCHR,
skierowany do studentów ostatnich lat studiów.
Fundator: Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka
http://www.eurodesk.pl/granty/program-stazy-w-biurze-wysokiego-komisarza-onz-ds-prawczlowieka
Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE
Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę
płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń
konferencyjnych.
Fundator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
http://www.eurodesk.pl/granty/platne-staze-w-trybunale-sprawiedliwosci-ue
Termin składania wniosków 01-05-2016
Stypendium Naukowo-Badawcze w Sekretariacie Międzynarodowym Zgromadzenia
Parlamentarnego OBWE
Stypendia naukowo-badawcze dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich
w dziedzinie nauk politycznych, prawa i stosunków międzynarodowych z uniwersytetów
w krajach OBWE.
Fundator: OBWE
http://www.eurodesk.pl/granty/stypendium-naukowo-badawcze-w-sekretariaciemiedzynarodowym-zgromadzenia-parlamentarnego-obwe
Termin składania wniosków 12-05-2016
Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska
Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania
zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający
pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-sport-wspolpraca-partnerska

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty
Źródło: Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/
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