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Warsztaty europejskie „Nauka – kariera – rozwój”  

23.04.2018 w Wyższej 
Szkole Gospodarki na 
Wydziale Zarządzania i 
Nauk Społecznych w 
Inowrocławiu odbyły się 
warsz ta ty  „Nauka -
kariera– rozwój”. Warsz-
taty były skierowane do 
uczniów szkół liceal-
nych. Podczas zajęć 
p o r u s z o n e  zostały 
kwestie związane z: 

- Sytuacja społeczno-
gospodarcza (wskaźniki 
dot. demografii, rynku pracy, edukacji, konkurencyjności przedsiębiorstw, migracja, rozwój 
społeczny, etc.), polityka spójności UE (cele, zasady), Europa 2020 i cele UE, Perspektywa 
UE na lata 2014-2020 w ujęciu UE i PL, Fundusze Europejskie jako narzędzie wyrównywa-

nia szans w rozwoju regionów 

Praca w PL i UE 

- Sieć EURES 

-- Jak korzystać z pośredni-
ków pracy Sieci Eures 
-- Źródła informacji o ofer-
tach zagranicznych i pol-
skich 
-- Źródła informacji o wa-
runkach życia, zagadnie-
niach prawnych pracy za 
granicą 
- Portale oferujące pracę w 
Polsce 

 Oraz wiele innych zagad-

nień takich jak studia w UE 

i zakładanie własnej firmy.  
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eCall system ratuje 
życie  

Od 31 marca 2018 r. 
wszystkie nowe modele 
samochodów i lekkich sa-
mochodów dostawczych 
sprzedawane w UE muszą 
być wyposażone w urzą-
dzenia eCall, które auto-
matycznie ostrzegają służ-
by ratownicze w razie wy-
padku i przesyłają swoje 
stanowisko. Celem syste-
mu jest ograniczenie cza-
su reakcji na awarie wy-
padków drogowych i rato-
wanie życia. 

eCall uruchamia się auto-
matycznie, gdy tylko czuj-
niki w pojeździe wykryją 
poważny wypadek. Po 
aktywacji system wybiera 
europejski numer alarmo-
wy 112 i ustanawia łącze 
telefoniczne do odpowied-
niego centrum alarmowego. 
System eCall można również 
uruchomić ręcznie, naciska-
jąc przycisk w samochodzie, 
na przykład przez świadka 
poważnego wypadku. 

Szacuje się, że system 
eCall może przyspieszyć 
czas reakcji w sytuacjach 
kryzysowych o 40 procent 
w miastach i 50 procent 
na obszarach wiejskich i 
może zmniejszyć liczbę 
ofiar śmiertelnych o co 
najmniej 4 procent, a licz-
bę poważnych obrażeń o 
6 procent. 

Szacowany koszt urzą-
dzeń eCall poniżej 100 
EUR na pojazd w dniu 
wejścia w życie projekto-
wanego rozporządzenia. 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/ecall-time
-saved-lives-saved 

 

 

 

Budynki przyjazne 
dla środowiska 

Budynki odpowiadają za 
40% całkowitego zużycia 
energii w Europie. Ok. 
75% budynków uważa się 
za nieefektywne energe-
tycznie. Aby rozwiązać ten 
problem, Parlament Euro-
pejski wyznaczył nowe 
cele dla państw członkow-
skich, aby budynki w UE 
stały się energooszczęd-
ne. 

Jak objaśnia poniższe wi-
deo, państwa UE będą 
zachęcane do wdrożenia 
pionierskich rozwiązań w 

zakresie niskoenergetycz-
nego budownictwa miesz-
kaniowego testowanego 
m.in. w Niemczech lub 
Danii. Nowa ustawa za-
chęci do renowacji istnie-
jących budynków, promu-
jąc wykorzystanie inteli-
gentnych technologii, ta-
kich jak systemy automa-
tyzacji i sterowania, które 
pozwolą budynkom na 
wydajną pracę. 

Więcej informacji: 

https://
www.europarltv.europa.eu/
en/programme/eu-affairs/
better-energy-performance-
for-buildings 

 

7 europejskich zabyt-
ków jest zagrożonych 

Zabytki w Albanii, Austrii, 
Bułgarii, Gruzji, Rumunii, 
Turcji oraz Wielkiej Bryta-
nii znajdują się na liście 7 
najbardziej zagrożonych 
zabytków Europy. 

Te klejnoty europejskiego 
dziedzictwa kulturowego 

znajdują się w poważnym 
niebezpieczeństwie, niektó-
re z powodu zaniedbania 
lub nieodpowiedniego roz-
woju, inne z powodu braku 
wiedzy lub zasobów. Eks-
perci z Europa Nostra i In-
stytutu Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego, wraz z 
innymi partnerami i nomina-
torami, odwiedzą siedem 
wybranych lokalizacji i spo-
tkają się z kluczowymi inte-
resariuszami w nadchodzą-

cych miesiącach. Multi-
dyscyplinarne zespoły za-
pewnią doradztwo technicz-
ne, wskażą potencjalne 
źródła finansowania i zmo-
bilizują szerokie wsparcie w 
celu ratowania tych zabyt-
ków dziedzictwa. Specjali-
ści opracują możliwe do 
realizacji plany działań dla 
wymienionych zabytków do 
końca roku.  

Więcej informacji: 

https://t.co/Ebm7lWN7r0 
https://t.co/3O9cxH23Ti   

 

#EUGREENWEEK  

W ramach Zielonego Ty-
godnia UE 2018 przeanali-
zowane zostaną sposoby, 
w jakie UE pomaga mia-
stom w osiągnięciu lep-
szego miejsca do życia i 
pracy. Zaprezentowanie 
zmian w polityce dotyczą-
cej jakości powietrza, ha-
łasu, przyrody i różnorod-
ności biologicznej, gospo-
darki odpadami i wodą, 
promowanie podejścia 
opartego na uczestnictwie 
w rozwoju obszarów miej-
skich, tworzenie sieci kon-
taktów i narzędzi wymiany 
najlepszych praktyk, anga-
żowanie władz lokalnych i 
obywateli oraz zachęcanie 
ich do dzielenia się swoją 
wizją zrównoważonej 
przyszłości. 

Tydzień zostanie oficjalnie 
otwarty 21 maja w Utrecht 
(Holandia) i zakończy się 
25 maja w Madrycie 
(Hiszpania). Szczyt UE na 
wysokim szczeblu w za-
kresie zielonych miast od-
będzie się w Brukseli w 
dniach 22-24 maja. 

Ponadto program zawiera 
wiele ekscytujących wyda-
rzeń organizowanych 
przez partnerów z całej 
Europy (Katowice, Łódź, 
Gdynia, Warszawa, Zielo-
na Góra, Krakórw, Mosi-

na, Stargard, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Pszczyna, Iła-

 

https://t.co/Ebm7lWN7r0
https://t.co/3O9cxH23Ti


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 formal-
nej 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 okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po raz kolejny 
uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie punktu od 1 stycznia 2013 r. do grudnia 2017 r. Obecnie po pozytywnej opinii Komi-

sji Europejskiej rozpoczynamy kolejną edycję funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Bydgoszcz w latach 2018-2020. 

Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie sa-

me we wszystkich 28 krajach członkowskich UE. 

Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informa-
cji 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 

WERONIKA SIKORA 

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG 

e-mail: weronikas@byd.pl 

KAMILA KRUŻA-SUPEŁ 

Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń 

e-mail: kamila@byd.pl  

Opracowanie:  

Weronika Sikora 

 

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

Polub nas  
na Facebooku! 

http://www.ed.byd.pl/
http://www.ed.byd.pl
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
http://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Bydgoszcz-przy-Wy%C5%BCszej-Szkole-Gospodarki/191592580880158

