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Jesienią MPE rozkręca się 

Spotkania, dyskusje, warsztaty, 
wolontariat, projekty europejskie - 
to wszystko czeka w tym roku 
szkolnym na uczestników Młodzie-
żowego Parlamentu Europejskie-
go. Wszystkich zainteresowanych 
młodych Europejczyków zaprasza-
my na najbliższe spotkanie MPE, 
które odbędzie się 30 września o 
godz. 16:30 w sali K104 (kampus 
Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. 
Naruszewicza 11). Uczestnictwo w 

MPE jest bezpłatne. 

Więcej informacji: 

 e-mail: mpe@byd.pl 
 tel. 52 567 00 69 
 www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl 

Spotkanie z ekspertem ds. funduszy 

Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych 
funduszach UE w naszym regionie? Spotkaj się z 
ekspertem Europe Direct - Bydgoszcz i porozma-

wiaj o swoich pomysłach.  

Nasz doradca podpowie Ci, jakie programy pomo-
gą sfinansować Twoje przedsięwzięcie, podzieli 
się praktycznymi wskazówkami i rozwieje wątpli-
wości dotyczące formalności aplikacyjnych. Raz w 
miesiącu PIE Europe Direct - Bydgoszcz zaprasza 
na bezpłatne konsultacje w zakresie funduszy. 
Spotkania odbywają się w godz. 16:00-19:00 w 
siedzibie punktu (Bydgoszcz, ul. Garbary 2), a o 
terminach informujemy na naszej stronie oraz w 

mediach społecznościowych. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsulta-
cji prosimy o skontaktowanie się przed wizytą z 
pracownikami naszego Punktu osobiście, telefo-
nicznie lub za pośrednictwem faksu pod numerem: 
(52) 567 00 69 lub poprzez wysłanie wiadomości 

na adres europedirect-bydgoszcz@byd.pl. 

https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
https://twitter.com/EDBydgoszcz
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
https://twitter.com/EDBydgoszcz
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Przyjmując comiesięczny pakiet 

decyzji dotyczących uchybienia 

zobowiązaniom państwa człon-

kowskiego, Komisja Europejska 

podejmuje kroki prawne wobec 

państw członkowskich, które nie 

wypełniły swoich zobowiązań 

wynikających z prawa UE. De-

cyzje te dotyczą różnych sekto-

rów i dziedzin polityki UE, a ich 

celem jest zapewnienie właści-

wego stosowania prawa unijne-

go dla dobra obywateli i przed-

siębiorstw. 

Dwie uzasadnione opinie do-

tyczą Polski: 

1. Energia 

Efektywność energetyczna: 

Komisja wzywa ESTONIĘ i 

POLSKĘ do pełnej transpozy-

cji unijnej dyrektywy w spra-

wie efektywności energetycz-

nej  

Komisja Europejska wezwała 

Estonię i Polskę do zapewnienia 

pełnej transpozycji dyrektywy 

w sprawie efektywności ener-

getycznej (dyrektywa 2012/27/

UE). Zgodnie z tą dyrektywą 

państwa członkowskie muszą w 

okresie od dnia 1 stycznia 2014 

r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

osiągnąć określony poziom 

oszczędności energii. Muszą 

one dokonać tego przy wykorzy-

staniu systemów zobowiązują-

cych do efektywności energe-

tycznej lub innych środków poli-

tyki ukierunkowanych na popra-

wę efektywności energetycznej 

w gospodarstwach domowych, 

budownictwie, przemyśle i trans-

porcie. Transpozycji dyrektywy 

do prawa krajowego należało 

dokonać najpóźniej dnia 5 

czerwca 2014 r. Komisja prze-

słała dziś do Estonii i Polski 

dodatkowe uzasadnione opinie, 

gdyż w krajowych przepisach 

transponujących dyrektywę 

stwierdzono luki. Komisja nadal 

monitoruje transpozycję i wdra-

żanie dyrektywy i w przypadku 

stwierdzenia uchybień podejmie 

działania w przyszłości. Estonia 

i Polska mają teraz dwa miesią-

ce na wywiązanie się z ich obo-

wiązków, po czym Komisja mo-

że podjąć decyzję o skierowaniu 

spraw przeciwko tym państwom 

członkowskim do Trybunału 

Sprawiedliwości UE.  

2. Podatki i unia celna 

Podatki: Komisja wzywa POL-

SKĘ do wprowadzenia przepi-

sów dotyczących wzmocnio-

nej wzajemnej pomocy i wy-

miany informacji   

Komisja Europejska wezwała  

Polskę do dokonania pełnej 

transpozycji dyrektywy Rady 

2014/107/UE w sprawie wza-

jemnej pomocy w dziedzinie 

opodatkowania dochodu i kapi-

tału. Dyrektywa ta, zmieniająca 

dyrektywę 2011/16/UE w spra-

wie obowiązkowej automatycz-

nej wymiany informacji między 

krajowymi organami podatkowy-

mi, ma na celu wzmocnienie 

współpracy administracyjnej 

między państwami członkowski-

mi w celu skuteczniejszego 

zwalczania uchylania się od 

opodatkowania i oszustw podat-

kowych. Państwa członkowskie 

były zobowiązane do wdrożenia 

dyrektywy do dnia 1 stycznia 

2016 r. Polska do tej pory nie 

poinformowała Komisji o wpro-

wadzeniu wszelkich niezbęd-

nych środków w celu pełnej 

transpozycji dyrektywy do prawa 

krajowego. W przypadku nie-

otrzymania zadowalającej odpo-

wiedzi w ciągu dwóch miesięcy 

Komisja może skierować spra-

wę przeciwko Polsce do Trybu-

nału Sprawiedliwości UE. 

Więcej o procedurze związanej 

z uchybieniami zobowiązaniom 

państwa członkowskiego UE: 

http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-12-12_pl.htm 

Uchybienia Polski we wdrażaniu prawa UE  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_pl.htm
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Zgodnie z inicjatywą „budżet UE 
ukierunkowany na wyniki” oraz 
w myśl dążenia do lepszego sta-
nowienia prawa, Komisja posta-
nowiła podsumować dotychczaso-
wą działalność grupy wysokiego 
szczebla ds. uproszczenia w od-
niesieniu do beneficjentów euro-
pejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych. 

Biurokracja bywa czynnikiem 
odstraszającym małe podmioty i 
przedsiębiorstwa typu start-up. 
Czasem rezygnują one z możli-
wości oferowanych przez europej-
skie fundusze strukturalne i inwe-
stycyjne ze względu na związane 
z nimi procedury administracyjne. 
W efekcie cenny potencjał, który 
mógłby przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności Europy, jest 

niewykorzystany. 

Z tego powodu w ubiegłym roku 
Komisja powołała grupę wyso-
kiego szczebla ds. uproszcze-
nia, powierzając jej zadanie opra-
cowania odpowiednich rozwiązań, 
tak aby ułatwić przedsiębiorstwom 
dostęp do wspomnianych fundu-

szy. 

Jak dotąd, grupa ta wydała sze-
reg zaleceń dotyczących czterech 
obszarów: 

 procedur w komunikacji online; 

 prostszych metod zwrotu wydat-
ków; 

 łatwiejszego dostępu do finan-
sowania dla MŚP; 

 większego wykorzystania instru-

mentów finansowych. 

Pod koniec 2016 r. grupa skon-
centruje się na rozwiązaniu pro-
blemu nadmiernie rygorystyczne-
go wdrażania przepisów, polega-
jącego na nakładaniu na benefi-
cjentów dodatkowych wymo-
gów przez władze krajowe lub 

lokalne. 

Komisarz ds. polityki regionalnej 
Corina Crețu oświadczyła: Prosto-
ta i elastyczność są kluczem do 
sukcesu inwestycji wspieranych 
przez fundusze strukturalne i 
inwestycyjne w Europie. Musimy 
wspierać realizację innowacyj-
nych projektów o wysokiej jakości, 
ułatwiając dostęp do funduszy 
małym firmom i przedsiębior-
stwom typu start-up. Oprócz tego 
zalecenia grupy wysokiego szcze-
bla stanowią materiał do rozwa-
żań na temat kształtu polityki 

spójności po 2020 r. 

Były wiceprzewodniczący Komisji, 
a obecnie przewodniczący grupy 
wysokiego szczebla Siim Kallas 
skomentował: Należy w dalszym 
ciągu dążyć do wyeliminowania 
wąskich gardeł i zapewnienia 
efektu synergii między fundusza-
mi. Nie zawsze istnieje koniecz-
ność zmiany przepisów; zamiast 
tego należy wskazać najlepsze 
praktyki i promować je w całej 

Unii. Taki jest cel naszej grupy. 

Niektóre zalecenia grupy roboczej 
zostały już uwzględnione w przy-
gotowywanym przez Komisję 
przeglądzie śródokresowym wie-
loletnich ram finansowych. Mowa 

tu o: 

 prostszych metodach zwrotu 
wydatków; na przykład benefi-
cjenci nie będą już musieli uza-
sadniać z osobna każdej pozycji 
kosztów, ale będą mogli skorzy-
stać ze stawek ryczałtowych lub 
cen stałych w przypadku niektó-
rych kategorii kosztów, takich 

jak ubezpieczenie lub czynsz; 

 promowaniu zasady jednora-
zowości; dokumenty przedsta-
wiane przez beneficjentów po-
winny być przechowywane w 
formie elektronicznej, tak aby 
nie musiały być powielane na 
każdym etapie realizacji projek-

tu; 

 promowaniu efektu synergii i 
najlepszych praktyk, takich jak 
pojedyncze zaproszenia do 
składania wniosków, które mo-
głyby łączyć różne strumienie 
finansowania unijnego. Dzięki 
temu MŚP mogłyby starać się o 
przyznanie całych pakietów 
inwestycyjnych, zamiast uczest-
niczyć w wielu indywidualnych 
zaproszeniach do składania 

wniosków; 

 jak najpełniejszym dostosowa-
niu wymogów dla przedsię-
biorców otrzymujących po-

życzki z instrumentów finan-
sowych wspieranych przez 
europejskie fundusze struktu-
ralne i inwestycyjne do prak-
tyki rynkowej. Wiązałoby się to 
z uelastycznieniem tych wymo-
gów w porównaniu z wymogami 
dotyczącymi zwykłych dotacji, 
na przykład potrzebna byłaby 
mniejsza liczba dokumentów, a 
okres ich przechowywania byłby 

krótszy. 

Wykorzystując zalecenia grupy, 
Komisja zaproponowała też ła-
twiejsze łączenie środków z 
Europejskim Funduszem na 
rzecz Inwestycji Strategicznych 
poprzez zastosowanie jednolitego 
zestawu procedur obowiązują-
cych wnioskodawcę zamiast 
osobnych przepisów dla każdego 

funduszu. 

D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 

(dostępne w j. angielskim): 

 Uproszczenie europejskich 
funduszy strukturalnych i inwe-
stycyjnych: https://ec.europa.eu/

futurium/en/simplify-esif  

 Budżet UE ukierunkowany na 
wyniki: http://ec.europa.eu/
b u d g e t / b u d g e t 4 r e s u l t s /

index_en.cfm 

Europejskie fundusze strukturalne i  inwestycyjne - będzie łatwiej  

Kampania informacyjna „Time to 
Move”, organizowana przez euro-
pejską sieć dla młodzieży i osób 
pracujących z młodzieżą, Euro-
desk, przy wsparciu programu 
Erasmus+, ma zwrócić uwagę 
młodych Europejczyków na szan-
se czekające na nich za granicą 
oraz spopularyzować źródła infor-
macji o międzynarodowej mobil-

ności. 

Przez cały październik młodzież z 
całej Europy będzie mogła uzy-
skać więcej informacji o ofercie 
studiów, pracy, podróży lub wo-
lontariatu za granicą oraz o źró-
dłach wiedzy na temat Unii Euro-

pejskiej i różnego rodzaju wyda-
rzeń międzynarodowych. Od sesji 
informacyjnej do koncertu rocko-
wego. Wydarzenia w ramach 
kampanii Time to Move są różno-
rodne. Każdy znajdzie coś dla 
siebie. W zakładce dotyczącej 
Polski można znaleźć informacje 
o wydarzeniach odbywających się 

najbliżej swojego miejsca pobytu. 

Udział w większości imprez jest 
bezpłatny, choć może wymagać 
wcześniejszej rejestracji. Mapę 
polskich i zagranicznych wyda-
rzeń można znaleźć na stronie: 
timetomove.info. Jest ona na 

bieżąco uzupełniania o 

nowe wydarzenia. 

Biorąc udział w wydarze-
niach Time to Move or-
ganizowanych w całej 
Europie, można podzielić 
się zdjęciami na Facebo-
oku lub Instagramie uży-
w a j ą c  h a s h t a g u 
#timetomove2016 - dzię-
ki temu zostaną opubli-
kowane na stronie inter-

netowej akcji. 

Time to Move 

https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif
https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://timetomove.eurodesk.eu/pl/
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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  

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/

