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AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Piszesz o UE? Zaproponuj swój artykuł do publikacji
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do
dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).
Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji
europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

 Aktualne informacje
o bieżącej działalności
Punktu Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Informacje
o dofinansowaniach,
konkursach,
europejskich
programach
i zbliżających się
terminach składania
wniosków
 Najświeższe
informacje dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

W 2017 r. nr 15 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 9 czasopisma „Unia Europejska –
perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2017 r.
Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2017 r.

W tym numerze:

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o zapoznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały na stronie internetowej www.europedirectbydgoszcz.byd.pl oraz o kontakt z redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstęp- GRANTY, PROGRAMY,
KONKURSY - NAJBLIŻSZE
ne zadeklarowanie tematu, a następnie o przygotowanie:
TERMINY
 Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi;
 Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim;
Partnerstwa i sieci miast w
 Noty informacyjnej o autorze.
„Europie dla Obywateli”
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.
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GRANTY, PROGRAMY, KONKURSY - NAJBLIŻSZE TERMINY

Partnerstwa i sieci miast w „Europie dla Obywateli”
Program „Europa dla Obywateli” stanowi  zachęcanie do demokratycznego uczest- badające europejski porządek publiczny
wsparcie dla organizacji społeczeństwa oby- nictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie (zespoły ekspertów),
watelskiego, władz samorządowych i organi- ich wiedzy na temat procesu kształtowania
zacji eksperckich prowadzących działania polityki Unii i promowanie możliwości spo-  grupy obywateli posiadające osobowość
promujące aktywne obywatelstwo, organizują- łecznego zaangażowania i międzykulturo- prawną,
cych debaty i przedsięwzięcia służące refleksji wego dialogu oraz wolontariatu w skali  inne organizacje społeczeństwa obywatelnad obywatelstwem europejskim i demokra- całej UE;
skiego: organizacje pozarządowe, związki
cją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.
Dofinansowanie w ramach programu obejmu- zawodowe, placówki oświatowe, centra
wolontariatu, organizacje sportowe itp. – w
Ogólne cele programu:
je dwa komponenty:
zależności od komponentu/ działania.
 przyczynianie się do lepszego zrozumienia 1. Pamięć europejska,
Najbliższy termin składania wniosków
historii i różnorodności Unii Europejskiej
(dotyczy komponentu 2. - Partnerstwa i sieci
2.
Demokratyczne
zaangażowanie
i
uczestprzez jej obywateli;
miast): 01.09.2017 r. (do godz. 12:00)
nictwo obywatelskie.
 wspieranie obywatelstwa europejskiego
Więcej informacji:
Uprawnione podmioty:
oraz poprawa warunków dla społecznego
W programie mogą brać udział wszystkie Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w
 i demokratycznego zaangażowania na pozainteresowane strony, które propagują ak- Polsce
ziomie Unii;
tywne obywatelstwo europejskie, w szczegól- e-mail: jplachecka@iam.pl
http://www.europadlaobywateli.pl
 wzrost świadomości obywatelskiej w zakre- ności:
sie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i
 władze i organizacje lokalne, organizacje
wartościach;

Równość w sporcie
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury przyznaje granty na wsparcie
lokalnych projektów sportowych mających na
celu integrację uchodźców oraz walkę z dyskryminacją kobiet.

dzące działalność w obszarach związanych
ze sportem, zarejestrowane w jednym z 28
państw członkowskich UE.

W projektach powinny uczestniczyć lokalne
organizacje sportowe. Projekty powinny
uwzględniać realizację działań na rzecz równości płci, w szczególności poprzez włączanie
kobiet w działalność sportową. Wnioski muszą
posiadać udokumentowaną metodologię działań na rzecz równowagi płci, powinny także
angażować podobną liczbę uczestników kobiet i mężczyzn. Przewidziano wsparcie
około 20 projektów.

Projekty powinny być realizowane w państwach członkowskich UE, w okresie 01.01.31.12.2018 r.

Kto może składać wnioski:
Organizacje publiczne lub prywatne, prowa-

Miejsce i czas realizacji projektów

Poziom dofinansowania:
Maksymalna dotacja wynosi 60 000 euro.
Termin nadsyłania wniosków: 18.08.2017 r.
(do godz. 16:00)
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/sport/
calls/eac-s16-integration-social-inclusionrefugees_en

Konkurs MEN na opracowanie e-materiałów dydaktycznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje
o prowadzonym naborze wniosków w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój - 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Kto może składać wnioski:
Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub emateriałów dydaktycznych, dostępnych dla
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dofinansowane działania:

Spotkanie informacyjne:

W ramach konkursu opracowane zostaną emateriały dydaktyczne do kształcenia ogólnego – abstrakty lekcji w języku angielskim z epodręczników przygotowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013 do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie. Przedmiotowe e-materiały
mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych wpieranych w ramach PO WER.

MEN zaprasza na spotkanie informacyjne
dotyczące konkursu 2 sierpnia 2017 r. (środa)
o godzinie 11.00 do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25,
sala nr 305, III piętro.

Zawarte w Informatorze informacje o programach grantowych wyszukujemy korzystając m.in. z następujących źródeł:
www.eurodesk.pl, www.ngo.pl, www.mojregion.eu, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
nabory/210-wysoka-jakosc-systemu-oswiaty19/
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WIADOMOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska a praworządność w Polsce
W zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz Komisja Europejska
uzasadniła w środę swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w
Polsce. Komisja ocenia, że reforma ta prowadzi do zwiększenia
systemowego zagrożenia praworządności w Polsce. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania
wskazanych problemów w terminie jednego miesiąca oraz by nie
podejmowały one żadnych kroków zmierzających do przeniesienia lub wymuszenia przejścia w
stan spoczynku sędziów Sądu
Najwyższego. W przeciwnym
przypadku Komisja gotowa jest
natychmiast rozpocząć procedurę
przewidzianą w art. 7 ust. 1. Traktatu o UE – tzn. wydać większością czterech piątych państw
członkowskich reprezentowanych
w Radzie formalne ostrzeżenie.

między państwami członkowskimi
i systemami sądowymi. — powiedział Przewodniczący JeanClaude Juncker.

Jednocześnie Komisja ponownie
potwierdziła, że jest gotowa podjąć konstruktywny dialog z polskim rządem.

zagrożenie dla praworządności:
ustawy o Sądzie Najwyższym,
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (24 lipca Prezydent RP
zapowiedział zawetowanie tych
ustaw), ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych (podpisanej
25 lipca przez Prezydenta RP i
oczekującej na publikację i wejście w życie), jak również ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa
(opublikowanej i obowiązującej od

Pierwszy wiceprzewodniczący
Frans Timmermans zaznaczył:
Gdy dochodzi do naruszenia prawa Unii, Polskie sądy, podobnie
jak sądy innych państw członkowskich, mają za zadanie zapewnić
skuteczny środek ochrony prawnej. W takiej sytuacji działają one
w charakterze „sędziów Unii” i
muszą stosować się do wymogu
niezależności sądów i niezawisłości sędziów zgodnie z Traktatem
oraz Kartą praw podstawowych
UE. Chcemy rozwiązać te problemy wspólnie i w konstruktywny
sposób. Komisja pozostaje otwarta na dialog z polskimi władzami i
z zadowoleniem przyjmie wszelkie kroki mające na celu zmianę
przywołanych przepisów zgodnie
z wystosowanymi przez Komisję
Komisja wszczęła natomiast prze- zaleceniami.
ciwko Polsce postępowanie w
sprawie uchybienia zobowiąza- 1. Zalecenie w sprawie prawoniom państwa członkowskiego w rządności
związku z naruszeniami prawa Przesłane w środę Polsce zaleceUnii i natychmiast po tym, jak nie w sprawie praworządności
ustawa Prawo o ustroju sądów dotyczy 4 nowych aktów prawpowszechnych zostanie opubliko- nych przyjętych przez polski parwana, KE wezwie Polskę do usu- lament, które to mogą zdaniem
nięcia uchybienia.
Komisji zwiększyć systemowe

Komisja będzie zdecydowanie
bronić zasady praworządności we
wszystkich państwach członkowskich, jest ona bowiem jedną z
podstawowych zasad, na jakich
opiera się UE. […] Niezależne
sądy są podstawą zaufania po-

Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej
1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych
członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego,
może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego
naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i,
stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do
niego zalecenia.
Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego
stwierdzenia pozostają aktualne.
2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek
jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do
przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie
przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa
w artykule 2.
3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada,
stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o
zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania
Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z
prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy
tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.
Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na
mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące
dla tego Państwa.
4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.
5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu
stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej
i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

13 lipca). W ocenie KE wymienione ustawy, w swojej obecnej postaci, doprowadzą do strukturalnego osłabienia niezależności
sądów i niezawisłości sędziów w
Polsce. W szczególności przeniesienie w stan spoczynku sędziów
Sądu Najwyższego poważnie
nasili systemowe zagrożenie dla
praworządności.
2. Postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego na
podstawie prawa Unii
W odniesieniu do ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych
kolegium komisarzy jest przygotowane, aby wysłać wezwanie do
usunięcia uchybienia, gdy tylko
zostanie opublikowana. Główne
zastrzeżenie prawne Komisji w w
tym przypadku dotyczy dyskrymi-

nacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego
wieku wcześniejszego przejścia
na emeryturę dla kobiet (60 lat) i
mężczyzn (65 lat) sprawujących
urząd sędziowski. Jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
oraz dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie
zatrudnienia i pracy. W wezwaniu
do usunięcia uchybienia Komisja
przedstawi również zastrzeżenie
w związku z uprawnieniem Ministra Sprawiedliwości do weryfikacji i przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów, jak również
do odwoływania i powoływania
prezesów sądów, które to uprawnienie podważy niezależność
polskich sądów (zob. art. 19 ust. 1
Traktatu o Unii Europejskiej (UE)
w związku z art. 47 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej).

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres
2005-2008.
W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował
swoją działalność europejską. W trzecim (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz.
Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.
Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb
społecznych.
Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.
W szczególności do współpracy zapraszamy:
 przedstawicieli samorządu terytorialnego
 małych i średnich przedsiębiorców
 nauczycieli i instytucje oświatowe
 organizacje pozarządowe
 młodzież

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
przy Wyższej Szkole Gospodarki
ul. Garbary 2 (bud. C, biuro C015)
85-229 Bydgoszcz
tel.: 52 567 00 18
tel/fax: 52 567 00 69
e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00
dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG
e-mail: k.marchlewska@byd.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG
e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl
KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Joanna Wójtowicz
Valentyn Honcharenko

