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Szukasz funduszy? Zapytaj eksperta ED-Bydgoszcz 

Jakie możliwości oferują przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym lub samorządom 
fundusze europejskie? Od czego zacząć i gdzie szukać informacji? Porozmawiaj o tym ze 
specjalistą ds. funduszy w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz. Za-
praszamy na bezpłatne indywidualne spotkania 27 czerwca 2016 r. w godzinach 16.00-

19.00 do naszej siedziby przy ul. Garbary 3. 

Przed wizytą warto skontaktować się z pracownikami naszego Punktu osobiście, telefonicz-
nie pod numerem: (52) 567 00 69 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres europedirect-

bydgoszcz@byd.pl. 

Przyjmujemy artykuły do publikacji naukowych 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Byd-
goszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Rober-
ta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczy-
nają nabór artykułów do dwóch punktowanych i re-
cenzowanych czasopism naukowych: „Studia i ana-
lizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska-

perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.). 

Głównym celem naszych wydawnictw jest przedsta-
wianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szcze-
gólnym 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. 

W 2016 r. nr 14 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 8 czasopisma „Unia Europejska – 
perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji 

Europejskiej na 2016 r. 

Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2016 r. 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją 
(centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie za-

poznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi oraz o przygotowanie: 

 Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi (załącznik, koncepcja merytoryczno-

techniczna) 

 Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim; 

 Noty informacyjnej o autorze (wzór w załączniku). 

Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim. Zapraszamy do współpracy! 

http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja_merytoryczno-techniczna.pdf
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja_merytoryczno-techniczna.pdf
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Nota%20informacyjna%20o%20autorze%20-%20wz%C3%B3r(4).doc


Str. 2 
WWIADOMOŚCIIADOMOŚCI  ZZ  UUNIINII  EEUROPEJSKIEJUROPEJSKIEJ  

 

Komisja przedstawiła dalsze środki 

mające wspierać państwa człon-

kowskie w zapobieganiu i prze-

ciwdziałaniu radykalizacji postaw 

prowadzących do terroryzmu. To 

kolejny etap realizacji Europejskiej 

agendy bezpieczeństwa.  

Ostatnie ataki terrorystyczne poka-

zały, jak niektórzy młodzi Europej-

czycy padli ofiarą ideologii śmierci i 

zniszczenia, odsuwając się od swo-

ich rodzin i znajomych i obracając 

się przeciwko własnym społeczeń-

stwom. Wymaga to zdecydowanej 

reakcji społeczeństwa jako całości, 

aby zapobiegać radykalizacji po-

staw i wzmacniać łączące nas wię-

zi. UE powinna w tym pomagać, jak 

tylko może. - podkreślił pierwszy 

wiceprzewodniczący Komisji Frans 

Timmermans.  

To głównie państwa członkow-

skie i podmioty na szczeblu lo-

kalnym, regionalnym i krajowym 

odpowiedzialne są za przeciw-

działanie radykalizacji postaw 

prowadzących do terroryzmu. 

Jednak radykalizacja postaw — 

podobnie jak terroryzm — nie zna 

granic. Świadczą o tym wydarzenia, 

które doprowadziły do ataków w 

Paryżu i Brukseli. Dlatego też Komi-

sja Europejska przedstawia szereg 

inicjatyw mających wspierać pań-

stwa członkowskie w ich działa-

niach w różnych obszarach polityki, 

obejmujących propagowanie edu-

kacji włączającej i wspólnych warto-

ści, zwalczanie propagandy ekstre-

mistycznej w internecie i radykaliza-

cji postaw w więzieniach. 

Jak UE ma pomóc państwom 

członkowskim? 

Komisja przedstawiła działania w 

siedmiu szczególnych obszarach, w 

których współpraca na szczeblu 

UE może przynieść korzyści: 

1. Zwalczanie propagandy terro-

rystycznej i zjawiska nielegal-

nej mowy nienawiści w interne-

cie: współpraca z branżą IT, aby 

ograniczyć upowszechnianie 

nielegalnych treści podżegają-

cych do przemocy, wspieranie 

opracowania alternatywnych 

pozytywnych narracji przez społe-

czeństwo obywatelskie i zwięk-

szenie umiejętności korzystania z 

mediów, aby młodzi ludzie doko-

nywali krytycznej oceny dostęp-

nych informacji. 

2. Przeciwdziałanie radykalizacji 

w więzieniach: wymiana do-

świadczeń między państwami 

członkowskimi, aby opracować 

wytyczne w sprawie mechani-

zmów i programów zapobiegają-

cych i przeciwdziałających rady-

kalizacji w więzieniach oraz 

wspierających rehabilitację i reso-

cjalizację. 

3. Propagowanie edukacji włącza-

jącej i wspólnych wartości 

europejskich: wykorzystanie 

środków z programu Erasmus+, 

aby wspierać projekty propagują-

ce włączenie społeczne, nasze 

wspólne wartości i zrozumienie 

międzykulturowe. 

4. Propagowanie włączającego, 

otwartego i odpornego społe-

czeństwa oraz dotarcie do mło-

dych ludzi: Komisja opracuje na 

przykład zestaw najlepszych 

praktyk dla podmiotów najbliżej 

pracujących z młodymi osobami, 

aby wykrywać i likwidować obja-

wy radykalizacji. 

5. Wzmacnianie współpracy mię-

dzynarodowej: UE będzie wspie-

rała państwa trzecie zmagające 

się z podobnymi wyzwaniami i 

zwalczała radykalizację postaw 

za pomocą środków zgodnych z 

egzekwowaniem prawa i respek-

tujących prawa człowieka. 

6. Wspieranie badań, gromadze-

nia dowodów, monitorowania i 

sieci: opracowanie konkretnych 

narzędzi i analiza polityki w celu 

lepszego zrozumienia procesu 

radykalizacji postaw, do bezpo-

średniego wykorzystania przez 

ekspertów ds. bezpieczeństwa i 

decydentów politycznych w pań-

stwach członkowskich, również w 

oparciu o działalność centrum 

doskonałości w ramach sieci 

upowszechniania wiedzy o rady-

kalizacji postaw. 

7. Skupienie się na wymiarze 

bezpieczeństwa: zapobieganie 

radykalizacji postaw wymaga 

również podstawowego podejścia 

do bezpieczeństwa opartego na 

zaproponowanych już przez Ko-

misję środkach likwidujących 

zagrożenia bezpośrednie i długo-

okresowe, takich jak zakaz podró-

żowania i uznawanie za przestęp-

stwo podróży do państw trzecich 

w celach terrorystycznych. Pań-

stwa członkowskie powinny zin-

tensyfikować wymianę informacji, 

w pełni wykorzystywać ramy 

współpracy w zakresie bezpie-

czeństwa i narzędzia informacyj-

ne oraz wzmacniać wzajemne 

połączenia między systemami 

informacyjnymi. 

Kontekst 

Szacuje się, że obecnie około 4000 

obywateli UE przystąpiło do or-

ganizacji terrorystycznych w 

państwach objętych konfliktem, 

takich jak Syria i Irak. Większość 

osób podejrzanych o terroryzm, 

zamieszanych w ostatnie okrutne 

zamachy terrorystyczne w UE to 

obywatele europejscy, urodzeni i 

wychowani w naszych społeczeń-

stwach. UE będzie stosować bar-

dziej zdecydowane podejście w 

zakresie bezpieczeństwa w kontek-

ście tego problemu, zwiększając 

wymianę informacji w bazach da-

nych dotyczących bezpieczeństwa, 

granic i migracji oraz wzmacniając 

działalność Europolu i funkcjonują-

cego w jego ramach Europejskiego 

Centrum ds. Zwalczania Terrory-

zmu. 

Od ponad dziesięciu lat Unia Euro-

pejska wspiera państwa członkow-

skie w ich działaniach przeciw rady-

kalizacji postaw. Unia Europejska 

prowadzi działania, aby wspierać 

państwa członkowskie w zdecydo-

wanym reagowaniu na brutalny 

ekstremizm, wzmacniając współ-

pracę w takich obszarach jak edu-

kacja i zwiększanie odporności 

naszych społeczeństw. Od 2005 r. 

działania przeciw radykalizacji opie-

rają się na unijnej strategii walki z 

radykalizacją postaw i werbowa-

niem terrorystów.  

Więcej informacji: 

ht tp : / /europa .eu / rap id /p ress -

release_MEMO-16-2179_en.htm 

(informacje dostępne w j. angiel-

skim) 

Jak wspólnie przeciwdziałać ekstremizmom prowadzącym do terroryzmu?  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2179_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2179_en.htm
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Nowy kompleksowy europejski pro-
gram na rzecz umiejętności, przyję-
ty przez Komisję, ma dopilnować, aby 
Europejczycy od najmłodszych lat 
rozwijali różnorodne umiejętności i by 
jak najlepiej wykorzystać kapitał ludz-
ki Europy. Według prognoz zwiększy 
to szanse na zatrudnienie oraz kon-
kurencyjność i wzrost na naszym 
kontynencie. 
 
W programie na rzecz umiejętności 
wzywa się państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do poprawy 
poziomu umiejętności i ich przydatno-
ści na rynku pracy. Z badań wynika, 
że 70 mln Europejczyków nie po-
siada wystarczających umiejętno-
ści czytania i pisania, a jeszcze 
większa ich liczba ma bardzo słabe 
umiejętności rozumowania mate-
matycznego i umiejętności cyfro-
we. Naraża ich to na ryzyko bezrobo-
cia, ubóstwa i wykluczenia społeczne-
go. Z drugiej strony wielu Europejczy-
ków, zwłaszcza wysoko wykwalifi-
kowanych młodych ludzi, wykonu-
je pracę, która nie odpowiada ich 
talentom i aspiracjom. Jednocze-
śnie 40% europejskich pracodawców 
twierdzi, że nie może znaleźć pracow-
ników z odpowiednimi umiejętnościa-
mi, aby rozwijać działalność i wpro-
wadzać innowacje. Zbyt mało osób 
posiada przedsiębiorczy sposób 
myślenia i kompetencje pozwalające 
im rozpocząć własną działalność 
gospodarczą i stale dostosowywać 
się do zmieniających się wymogów 
rynku pracy. 
 

Podnoszenie poziomu umiejętności, 
promowanie umiejętności przekrojo-
wych oraz znalezienie sposobów 
lepszego przewidywania potrzeb 
rynku pracy, w tym w oparciu o dialog 
z przemysłem - to niezbędne elemen-
ty, by poprawić życiowe szanse tych 
ludzi oraz wspierać sprawiedliwy, 
zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu, a także 
spójne społeczeństwa. 
 
Chcąc pomóc w sprostaniu wyzwa-
niom związanym z brakiem umiejęt-
ności, Komisja zainicjuje dziesięć 
działań, które dotyczyć będą tych 
problemów i lepiej uwidocznią kwestie 
umiejętności oraz poprawią ich uzna-
wanie na poziomie lokalnym krajo-
wym i unijnym, od szkół i uczelni po 
rynek pracy: 

 Gwarancja umiejętności, której 
celem jest pomoc nisko wykwalifi-
kowanym osobom dorosłym w 
zdobyciu minimalnego poziomu 
umiejętności czytania i pisania, 
rozumowania matematycznego i 
umiejętności cyfrowych, a następ-
nie w podjęciu nauki na poziomie 
średnim II stopnia. 

 Przegląd europejskich ram kwali-
fikacji służący lepszemu zrozumie-
niu kwalifikacji i większemu wyko-
rzystaniu istniejących umiejętności 
na europejskim rynku pracy. 

 Koalicja na rzecz umiejętności 
cyfrowych i zatrudnienia, która 
połączy państwa członkowskie oraz 
podmioty działające w sektorach 
edukacji, zatrudnienia i przemysłu, 
aby stworzyć dużą pulę talentów 
cyfrowych i dopilnować, by osoby 

indywidualne i siła robocza w Euro-
pie posiadały odpowiednie umiejęt-
ności cyfrowe. 

 Plan działania na rzecz współpra-
cy sektorowej w zakresie umiejęt-
ności mający na celu poprawę 
poziomu umiejętności i rozwiązanie 
problemu niedoboru wykwalifikowa-
nych pracowników w niektórych 
sektorach gospodarki. 

 Narzędzie do tworzenia profilu 
umiejętności obywateli państw 
trzecich służące wczesnemu roz-
poznawaniu i profilowaniu umiejęt-
ności i kwalifikacji osób ubiegają-
cych się o azyl, uchodźców i innych 
migrantów. 

 Przegląd ram Europass ma zaofe-
rować lepsze i łatwiejsze w użyciu 
narzędzie do zaprezentowania 
własnych umiejętności i uzyskania 
aktualnych informacji na temat 
potrzeb i tendencji w zakresie umie-
jętności, które mogą pomóc przy 
dokonywaniu wyborów w zakresie 
kariery zawodowej i dalszej nauki. 

 Kształcenie i szkolenie zawodo-
we jako pierwszy wybór – zwięk-

szenie możliwości uczenia się 
opartego na pracy dla osób uczest-
niczących w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym, a także promowanie 
lepszego wizerunku kształcenia i 
szkolenia zawodowego przez upo-
wszechnienie jego dobrych wyni-
ków na rynku pracy. 

 Przegląd zalecenia w sprawie 
kompetencji kluczowych, aby 
pomóc większej liczbie osób w 
zdobyciu podstawowego zestawu 
umiejętności koniecznych do pracy 
i życia w XXI wieku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem przedsiębior-
czości oraz innowacyjnego sposo-
bu myślenia i umiejętności.  

 Inicjatywa dotycząca monitoro-
wania informacji o dalszych 
losach absolwentów, aby uzyskać 
lepsze informacje na temat tego, 
jak absolwenci radzą sobie na 
rynku pracy. 

 Propozycja dalszej analizy i wy-
miany najlepszych praktyk w 
zakresie skutecznych sposobów 
zapobiegania drenażowi mózgów. 

Umiejętności  cyfrowe w cenie  

Każdego roku, począwszy od 2001 r., 
20 czerwca świat koncentruje się na 
sytuacji osób, które zostały zmuszone 
do opuszczenia swoich domów i 
ucieczki w wyniku konfliktu bądź 
klęski żywiołowej. Dzień ten upamięt-
nia rocznicę podpisania przez sekre-
tarza generalnego ONZ Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców w 

1951 r. 

Obecnie 60 milionów mężczyzn, 
kobiet i dzieci na całym świecie pod-
lega przymusowym wysiedleniom. 
Potrzebują pomocy, ochrony i długo-
terminowych rozwiązań. Pod wzglę-
dem wielkości udzielanej pomocy 
Unia Europejska jest dziś najwięk-
szym ofiarodawcą na świecie, prze-
znaczając ponad miliard euro rocznie 
na wsparcie humanitarne dla uchodź-
ców. To istotna i niezbędna pomoc, 

by zapewnić potrzebującym schronie-
nie, żywność, opiekę zdrowotną, 
podstawowe warunki sanitarne czy 
dostęp do edukacji. W tym roku, w 
kontekście Światowego Dnia 
Uchodźcy, UE kładzie nacisk na 
podniesienie świadomości obywateli 
w zakresie pomocy niesionej dla 
ratowania ludzkiego życia, prowadząc 
kampanię informacyjną pod ha-

słem #SupportRefugees.  

Tym razem termin ŚDU (World Refu-
gee Day) przypada w trakcie Mi-
strzostw Europy w piłce nożnej we 
Francji Euro 2016. Korzystając z tej 
okazji, dwie międzynarodowe gwiaz-
dy futbolu dobrowolnie i bezpłatnie 
poświęciły swój czas i zaangażowa-
nie, by stać się ambasadorami akcji 
#SupportRefugees. Są nimi belgijski 
pomocnik Manchesteru United - Ma-
rouane Fellaini oraz Anja Mittag - 

pochodząca z Niemiec światowej 

sławy piłkarka Paris Saint-Germain. 

Każdy może wesprzeć kampanię 
#SupportRefugees, szczególnie po-
przez media społecznościowe. Więcej 
informacji na temat akcji znajduje się 
na specjalnej stronie kampanii:  

ec.europa.eu/supportrefugees. 

Światowy Dzień Uchodźcy  

Kim jest uchodźca? 

Za uchodźcę uznaje się 

osobę, która z powodu 

obaw przed prześladowa-

niem ze względu na rasę, 

religię, narodowość czy 

poglądy polityczne pozo-

staje poza swoim krajem 

i nie może liczyć na 

ochronę swoich praw 

w kraju ojczystym. 

http://ec.europa.eu/supportrefugees
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ul. Garbary 3 (parter – budynek J) 
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  

Opracowanie: 

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

Polub nas  
na Facebooku! 

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 (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 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 

http://www.ed.byd.pl
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
http://www.facebook.com/EuropeDirectBydgoszcz
http://www.ed.byd.pl/

