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AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Masz pytania o fundusze?
Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych funduszach UE w naszym regionie? Spotkaj się z ekspertem Europe Direct - Bydgoszcz i porozmawiaj o swoich pomysłach.

 Aktualne informacje
o bieżącej
działalności Punktu
Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Najświeższe
informacje
dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

Nasz doradca podpowie Ci, jakie programy pomogą sfinansować Twoje przedsięwzięcie, podzieli się praktycznymi
wskazówkami i rozwieje wątpliwości dotyczące formalności
aplikacyjnych. Zapraszamy na kolejne bezpłatne konsultacje w zakresie funduszy 29 sierpnia w godz. 16:00-19:00 do naszej siedziby (Bydgoszcz, ul. Garbary 3).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji prosimy o skontaktowanie się przed
wizytą z pracownikami naszego Punktu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu
pod numerem: (52) 567 00 69 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres europedirectbydgoszcz@byd.pl.

Wakacje po europejsku
Zaglądamy do kultur różnych państw UE, poznajemy ich narodowe zwyczaje, zabytki i symbole, malujemy, zgadujemy, a nawet... śpiewamy po hiszpańsku! Tak aktywnie i ”po europejsku” spędzamy czas letni z dzieciakami z Bydgoszczy i okolic w Wyższej Szkole Gospodarki. Dzięki temu nasi mali Europejczycy wiedzą już całkiem sporo na temat kontynentu, na
którym żyją, lecz ich ciekawość tylko wzrasta.
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Wakacyjne latanie - Twoje prawa w podróży
Zdarza się, że na naszej drodze
na beztroskie wakacje pojawią
się kłopoty. Oczekujemy kilka
godzin na odlot samolotu. Lądujemy, ale bez bagażu. Europejskie Centrum Konsumenckie
(ECK) przypomina, jak wybrnąć
z trudnych sytuacji, w które wpędził nas przewoźnik lotniczy.

godziny pasażerowie mogą
domagać się odszkodowania w
wysokości od 250 EUR do 600
EUR w zależności od długości
lotu, np. za odwołanie lotu na
trasie Warszawa – Barcelona
pasażer może otrzymać 400
EUR. Odszkodowanie nie jest
wypłacane w sytuacji, gdy przewoźnik udowodni, że opóźnieTWOJE PRAWA
nie/odwołanie było spowodowaOpóźnienie lub odwołanie lotu ne zaistnieniem nadzwyczaj(także czarterowego)
nych okoliczności, na które nie
nionego połączenia i prawo do
Przewoźnik ma obowiązek za- miał wpływu.
pewnić pasażerom opiekę Odmowa przyjęcia na pokład opieki.
zawsze, gdy oczekują oni na
Zagubienie, uszkodzenie,
Jeżeli z uzasadnionych przyopóźniony lot lub połączenie
opóźnienie bagażu
czyn przewoźnik odmówi przyjęzostało odwołane. Opieka oznacia na pokład pasażerów, to Zagubienie lub zniszczenie nacza nie tylko informowanie na
osoby, które dobrowolnie zrezy- leży zgłosić od razu po wylądobieżąco o stanie opóźnienia, ale
gnują z danego lotu mają prawo waniu na lotnisku w biurze rzetakże zapewnienie bezpłatnie
czy znalezionych i zagubionych,
tam otrzymamy potwierdzenie
tzw. Raport PIR (protokół nieprawidłowości bagażowej).
Po zgłoszeniu szkody na lotnisku, należy wysłać reklamacje
w formie pisemnej przewoźnikowi lotniczemu. Termin zgłoszenia jest ściśle określony: 7
dni od odbioru uszkodzonego
bagażu i 21 dni od odbioru
opóźnionego bagażu.
posiłków i napojów (np. kanapek, wody). Jeśli czas oczekiwania wymagałby spędzenia nocy
na lotnisku, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom
darmowe zakwaterowanie w
hotelu.
Jeśli lot został odwołany lub
opóźniony o ponad 5 godzin
pasażer ma prawo do wyboru
pomiędzy uzyskaniem zwrotu
kosztu biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego planu podróży.
W przypadku odwołania lub
opóźnienia lotu o co najmniej 3

tym celu koniecznie trzeba zachować rachunki.
Dowiedz się więcej - szczegółowe informacje w załącznikach:
 Wakacyjne latanie - informa-

cja z ECC-Net dla pasażerów
linii lotniczych (PDF)
 Z życia wzięte - przykładowa

sprawa pasażera (PDF)
 Ciekawostki o najpopularniej-

szych kierunkach wakacyjnych
w Europie (PDF)

Pasażer powinien opisać rodzaj
szkody oraz dokonać jej wyceny. Do reklamacji trzeba załączyć kopię kwitu bagażowego a
także kopię dokumentu PIR.

do odszkodowania, prawo do
opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na
warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a Podstawą prawną, o której warprzewoźnikiem lotniczym.
to wspomnieć, domagając się
W przypadku odmowy przyjęcia odszkodowania za problemy
pasażerów na pokład wbrew ich bagażowe, jest Konwencja
woli, pasażerom przysługuje: Montrealska z 1999 r. Odszkoprawo do odszkodowania od dowanie za niedogodności ba250 do 600 euro (w zależności gażowe może sięgać aż do okood długości trasy), prawo do ło 6 tys. złotych (do 1131 SDR),
wyboru pomiędzy zwrotem należy jednak pamiętać, że jest
kosztów biletu a podróżą do wypłacone na podstawie poniemiejsca docelowego wg zmie- sionej szkody, która musi zostać
udowodniona przez pasażera, w

Aplikacja mobilna w podróży
W trosce o prawa pasażerów,
sieć Europejskich Centów Konsumenckich przygotowała bezpłatną mobilną aplikację ECCNet Travel, która podpowie jak
postępować w sytuacji opóźnienia, odwołania lotu, czy problemów z bagażem. Aplikacja działa w trybie off-line (nie potrzebny
jest dostęp do Internetu).
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Zalecenia KE dla Polski w sprawie praworządności
Komisja Europejska przyjęła 27
lipca zalecenie w sprawie praworządności w Polsce. Jest to
kolejny – po intensywnym dialogu,
jaki prowadzony jest z polskimi
władzami od 13 stycznia – element postępowania zgodnie z
ramami na rzecz praworządności.

w Polsce. 22 lipca Sejm RP
uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Komisja dokonała ogólnej oceny sytuacji, w tym
oceny w świetle nowej ustawy, i
doszła do wniosku, że nawet
jeżeli niektóre jej wątpliwości
zostały rozwiane dzięki nowym
przepisom, to nadal nie rozwiąW dniu 1 czerwca br. przyjęta
zano istotnych kwestii w zakrezostała opinia w sprawie sytuacji
sie zagrożenia praworządności

w Polsce. W związku z tym Komisja przedstawiła konkretne zalecenia skierowane do władz polskich w sprawie sposobu rozwiązania tych kwestii.
Komisja uważa, że istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Fakt, że Trybunałowi Konstytucyjnemu uniemożliwia się zapewnienie w pełni sku-

tecznej kontroli zgodności z Konstytucją ma negatywny wpływ na
jego integralność, stabilność i
prawidłowe funkcjonowanie, które
jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w Polsce.
Pełen tekst zalecenia: http://
ec.europa.eu/justice/effectivejustice/files/recommendation-ruleof-law-poland-20160727_pl.pdf

W kierunku lepszej polityki rozwojowej
W skali całego świata ponad 800
milionów ludzi żyje za mniej niż
1,25 dolara dziennie. Jak możemy to zmienić? Światowy kryzys
humanitarny, zdrowotny, migracyjny, klimatyczny, demograficzny
czy może bezpieczeństwa - co
zdaniem obywateli UE jest najważniejsze w dalszym kształtowaniu europejskiej polityki rozwojowej? Do 21 sierpnia Komisja
Europejska pyta obywateli o
opinie i sugestie w sprawie
europejskiej polityki rozwojowej.
Rok 2015 był strategicznym przełomem w wysiłkach na rzecz budowania światowego ładu, walki z
ubóstwem i zrównoważonego
rozwoju. Był to rok rozliczenia
realizacji milenijnych celów rozwoju ONZ oraz czas refleksji nad
dotychczasowymi postępami i
wyzwaniami wynikającymi z konieczności stawienia czoła nierozwiązanym problemom. Na przestrzeni całego 2015 roku odbyło
się również wiele przełomowych
międzynarodowych szczytów i
konferencji (ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk
żywiołowych w latach 2015-2030,
program działań z Addis Abeby,
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 porozumienie
paryskie COP 21 w ramach Ramowej konwencji ONZ w sprawie
zmian klimatu), które łącznie doprowadziły do radykalnej zmiany
sposobu, w jaki społeczność
międzynarodowa, w tym UE,
będzie dążyła do zrównoważonego rozwoju i likwidacji ubóstwa w perspektywie wielu lat.

da 2030, w tym jej siedemnaście
celów zrównoważonego rozwoju,
stanowi program o charakterze
uniwersalnym, który dotyczy
wszystkich krajów. Agenda odzwierciedla wiele podstawowych
europejskich wartości i interesów
oraz stwarza międzynarodowe
ramy przeciwdziałania globalnym
problemom, między innymi, zmia-

która ma wytyczać kierunki
poszczególnych obszarów działań polityki zewnętrznej UE
przyczyniających się do realizacji globalnej wizji bardziej stabilnego, dostatniego i bezpiecznego świata. Strategia powinna
określać strategiczny kierunek
wszelkich działań zewnętrznych
UE, a tym samym być drogo-

Karaibów i Pacyfiku, w obrębie
ram funkcjonujących po wygaśnięciu umowy z Kotonu.
Opinie uzyskane w ramach bieżących konsultacji posłużą do przeorientowania powyższych inicjatyw, w szczególności weryfikacji
Konsensusu europejskiego w
sprawie rozwoju i innych zewnętrznych aspektów wdrażania
Agendy 2030. Celem konsultacji
jest zapoznanie się z poglądami
obywateli na temat tego, jaka
powinna być odpowiedź w ramach polityki rozwoju prowadzonej w kontekście działań zewnętrznych UE przewidzianych w
Traktacie z Lizbony na konkluzje
wyżej wspomnianych przełomowych szczytów i konferencji z
2015 roku, a także na szybkie
zmiany zachodzące w świecie.

nom klimatu. Działania UE w wskazem realizacji Agendy Odpowiedzi mogą zawierać poodpowiedzi na Agendę 2030 2030 poprzez działania ze- glądy dotyczące wyłącznie instyzmierzają w wielu kierunkach:
wnętrzne.
tucji UE oraz opinie dotyczące
 Po pierwsze, w ramach wysił-  Po trzecie, UE dokona przeglą- zarówno UE, jak i jej państw
ków UE zmierzających do reali- du swojej polityki współpracy członkowskich. Otwarte konsultazacji Agendy 2030, w programie na rzecz rozwoju. Dotychcza- cje społeczne będą trwały do 21
prac Komisji na rok 2016 zapo- sowe najważniejsze dokumenty sierpnia 2016 r. Krótkie podsumowiedziano inicjatywę dotyczą- określające unijną politykę (w wanie i analiza wyników konsultacą dalszych kroków na rzecz tym Konsensus europejski w cji zostaną opublikowane w listozrównoważonej europejskiej sprawie rozwoju z 2005 r. oraz padzie 2016 roku, a ponadto
przyszłości, która będzie miała Program działań na rzecz zmian wszystkie indywidualne odpowiena celu wyjaśnienie, w jaki spo- z 2011 r.) są obecnie przedmio- dzi zostaną udostępnione na
sób UE przyczynia się do osią- tem przeglądu pod kątem mile- stronie internetowej konsultacji
gnięcia celów zrównoważonego nijnych celów rozwoju i wyma- (chyba ze dany respondent porozwoju oraz sporządzenie gają zmiany w celu uwzględnie- prosi o niepublikowanie odpowiemapy wewnętrznych i zewnętrz- nia Agendy 2030. Biorąc pod dzi).
nych aspektów polityki UE przy- uwagę bezpośrednie znaczenie
czyniających się do realizacji tego przeglądu dla ogólnych Więcej informacji oraz ankieta
celów zrównoważonego rozwo- stosunków UE z krajami rozwi- online dostępne na: https://
ju.
jającymi się, przegląd będzie ec.europa.eu/eusurvey/runner/
 Po drugie, wysoka przedstawi- prowadzony przy pełnym ConsultationEuropeanConsenciel przedstawi Globalną stra- uwzględnieniu bieżących prac s u s D e v e l o p m e n t ?
Co ważne, w przeciwieństwie do tegię UE w zakresie polityki nad przyszłością partnerstwa surveylanguage=PL.
milenijnych celów rozwoju, Agen- zagranicznej i bezpieczeństwa, między UE a krajami Afryki,

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 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

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

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Joanna Wójtowicz

