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Federika Mogherini w Warszawie
Współpraca Unii Europejskiej z NATO, polityka
wschodnia, zagrożenia hybrydowe – to niektóre tematy omawiane podczas jednodniowej wizyty w
Warszawie Federiki Mogherini. Wysoka Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, premier
Beatą Szydło, szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim oraz ministrem obrony Antonim Macierewiczem.
- Z tego, co widzę w Brukseli, Polska jest bardzo
mocnym państwem członkowskim, bardzo silnym
członkiem rodziny. Wiem, jak silne przekonania
mają Polacy na temat członkostwa w UE - mówiła

szefowa unijnej dyplomacji po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. - Odwiedzam Polskę
również dlatego, by przekazać jasny komunikat, iż
to poczucie jest podzielane we wszystkich zakątkach UE. Fakt, że Polska przyczynia się do rozwoju UE w tak zdeterminowany sposób jest czymś,
co bardzo cenimy.
Mogherini przyjechała do Polski na miesiąc przed
szczytem NATO, który odbędzie się w Warszawie 8 i 9 lipca. Kilka dni temu Wysoka Przedstawiciel spotkała się z Sekretarzem Generalnym
NATO Jensem Stoltenbergiem, by nakreślić nowy
zakres współpracy UE z sojuszem. - Pracujemy
nadal nad wspólną deklaracją, prace postępują
dobrze, gdyż współpracujemy z NATO w wielu
wspólnych dziedzinach, szczególnie jeśli chodzi o
zagrożenia hybrydowe, nasze działania wojskowe
także w basenie Morza Śródziemnego, Egejskiego, a szczególną uwagę zwracamy na zagrożenia
cybernetyczne.
Z prezydentem Andrzejem Dudą szefowa unijnej
dyplomacji rozmawiała także o roli Polski w rozwiązywaniu kryzysów m.in. na Ukrainie. W tym
kontekście omawiano również relacje z Rosją.
Poruszono także problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym, w tym działania na
poziomie Komisji Europejskiej wobec budowy gazociągu Nord Stream 2.
W południe w Belwederze Federica Mogherini
spotkała się z szefem polskiej dyplomacji Witoldem Waszczykowskim. Tu także na pierwszym
planie się omawiana była współpraca z NATO
oraz przygotowania do warszawskiego szczytu.
– To będzie świetna okazja, by podkreślić wszystkie obszary, w których Unia i NATO współpracują tworząc wartość dodaną, zarówno dla UE jak
i NATO i wszystkich państw członkowskich - powiedziała Mogherini. Przed szczytem Wysoka
Przedstawiciel ma opublikować założenia globalnej strategii UE – to dokument, który wyznaczy
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kierunki działania wspólnoty w polityce zagranicznej.
Popołudniowa sesja spotkań Federiki Mogherini
to rozmowa z premier Beatą Szydło oraz roboczy
lunch z szefem resortu obrony Antonim Macierewiczem.

Dodano: 01.06.2016

8 mln euro dla przedsiębiorców społecznych
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Towarzystwo
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) podpisały porozumienie w sprawie gwarancji na rzecz
przedsiębiorczości społecznej. Jego celem jest wsparcie co najmniej 60 przedsiębiorstw społecznych w
Polsce i w Europie Środkowej oraz Wschodniej w
ramach prowadzonego przez Komisję Europejską
programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych (EaSI).
To nowe porozumienie gwarancyjne umożliwia
TISE zapewnienie łącznie 8 mln euro co najmniej
60 przedsiębiorcom społecznym, z których wielu ma trudności z uzyskaniem kredytu w tradycyjnych bankach. W ramach programu wspieranego
przez UE przedsiębiorcy społeczni z sektorów
takich jak rekrutacja pracowników, sprawiedliwy
handel i opieka nad dziećmi będą mogli korzystać
z pożyczek o obniżonej stopie procentowej, wymagających ograniczonych zabezpieczeń.
Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, skomentowała: - Dzięki tym
unijnym środkom finansowym o wartości 8 mln euro
TISE będzie mogło zaoferować pożyczki na preferencyjnych warunkach ponad 60 przedsiębiorstwom

społecznym w Polsce. Zapewniając im lepszy dostęp
do finansowania, przyczyniamy się do rozwoju przedsiębiorstw społecznych w sektorach istotnych dla
włączenia społecznego, takich jak edukacja, promocja zatrudnienia i sprawiedliwy handel. Porozumienie
jest kolejnym dowodem pełnego zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę z ubóstwem oraz poprawę
warunków pracy w Europie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
System gwarancji EaSI, który działa od czerwca
2015 r., jest finansowany przez Komisję Europejską, a zarządzany przez Europejski Fundusz
Inwestycyjny. Nie obciąża on żadnymi kosztami
ostatecznych beneficjentów. Przedsiębiorstwa
społeczne, które chcą się ubiegać o pożyczkę z
gwarancją EaSI, mogą się kontaktować bezpośrednio z TISE. EFI nie będzie zapewniał bezpośredniej pomocy finansowej przedsiębiorstwom,
lecz realizował program wsparcia za pośrednictwem lokalnych pośredników finansowych, takich
jak instytucje mikrofinansowe, instytucje finansowania społecznego i instytucje udzielające gwarancji, a także banki, działające na terenie UE-28 i
innych państw uczestniczących w programie EaSI.
Pośrednicy ci będą się kontaktować bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami, aby udzielić
im wsparcia w ramach gwarancji EaSI.
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KE o sytuacji w Polsce
W następstwie intensywnych rozmów, prowadzonych z władzami polskimi od 13 stycznia, KE uznała
za niezbędne sformalizowanie swojej oceny bieżącej
sytuacji w formie wspomnianej opinii. Jak przewidziano w ramach na rzecz praworządności, jest to
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pierwszy krok podejmowany przez Komisję w tym
procesie. W opinii zawarte są zastrzeżenia Komisji.
Służy ona skoncentrowaniu dialogu prowadzonego z
polskimi władzami na znalezieniu rozwiązania.
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans
Timmermans powiedział: - Praworządność jest
jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Podjęto
konstruktywne rozmowy, które należy teraz przełożyć na konkretne działania na rzecz rozwiązania systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce.
Przyjęta dziś opinia zawiera naszą ocenę omawianych kwestii, opartą na prowadzonym od stycznia
dialogu. Na tej podstawie Komisja jest gotowa do
dalszych rozmów z władzami polskimi.
Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości,
na których opiera się Unia Europejska. Jest ona
zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Radą odpowiada, zgodnie z Traktatami,
za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie
poszanowania prawa, wartości i zasad UE.
Ostatnie wydarzenia w Polsce dotyczące przede
wszystkim Trybunału Konstytucyjnego skłoniły
Komisję Europejską do podjęcia dialogu z polskim
rządem w celu zapewnienia pełnego przestrzegania zasad praworządności. Komisja uważa za
niezbędne umożliwienie polskiemu Trybunałowi
Konstytucyjnemu pełnego zapewnienia skutecznego stwierdzania zgodności aktów prawnych z
konstytucją.
Obecne zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczą następujących kwestii:
•

mianowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wykonanie wyroków Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r.
dotyczących tych kwestii;

•

nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 grudnia 2015 r., wyrok Trybu-

nału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
dotyczący tej nowelizacji oraz poszanowanie
wyroków wydanych przez Trybunał Konstytucyjny po dniu 9 marca 2016 r.;
•

skuteczność procesu stwierdzania zgodności
z konstytucją nowych aktów prawnych przyjętych i wprowadzonych w życie w 2016 r.

Kolejne działania
Polskie władze proszone są w tej chwili o przekazanie swoich uwag do opinii. W oparciu o otrzymaną odpowiedź Komisja będzie w dalszym ciągu
prowadzić konstruktywny dialog z polskim rządem w celu znalezienia rozwiązania dotyczącego
podniesionych kwestii. Jeżeli zastrzeżenia wyrażone przez Komisję w opinii nie zostaną zadowalająco uwzględnione w rozsądnym terminie,
Komisja może zdecydować o wydaniu zalecenia w
sprawie praworządności. Oznaczałoby to przejście do drugiego etapu procedury przewidzianej
w ramach na rzecz praworządności (zob. załącznik).

Dodano: 30.05.2016

EU na temat E-HANDLU
Główny dostęp do sklepów internetowych z każdego kraju UE, niższe ceny transgranicznych przesyłek, lepsza ochrona e-konsumentów – to główne elementy pakietu wniosków ustawodawczych
Komisji Europejskiej. To kolejny krok w stronę w
pełni dostępnego jednolitego rynku cyfrowego. Zbyt wielu obywateli nie kupuje w internecie tylko dlatego, że nie znają swoich praw lub sądzą, że
trudno je wyegzekwować – przypomina komisarz
Elżbieta Bieńkowska.
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________________________________________
Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków umożliwiających konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejsze i bezpieczniejsze zakupy
i sprzedaż produktów oraz usług online w całej
Unii Europejskiej.
W ramach strategii tworzenia jednolitego rynku
cyfrowego i realizacji strategii jednolitego rynku Komisja Europejska przedstawiła oparty na
trzech filarach plan rozwoju handlu elektronicznego. Jego elementami są: zapobieganie blokowaniu
geograficznemu, obniżanie kosztów i zwiększanie
skuteczności doręczania paczek zagranicznych
oraz budowanie zaufania konsumentów poprzez
lepszą ochronę i egzekwowanie prawa.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Zbyt często dostęp obywateli do najlepszych ofert zakupów w internecie jest blokowany lub klienci rezygnują z transgranicznych zakupów z powodu zbyt
wysokich opłat za dostarczenie przesyłek lub z
powodu obaw związanych z procedurą reklamacji
w przypadku problemów. Chcemy rozwiązać problemy, które utrudniają konsumentom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości zakupu i sprzedaży produktów i usług online.
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günther H. Oettinger: - Inicjatywa przeciwko blokowaniu geograficznemu
uwzględnia w równym stopniu prawo konsumenta do swobodnych zakupów online ponad granicami, co i potrzebną przedsiębiorcy pewność prawa.
Nie wątpię, że nasza koncepcja, dostosowana do
specyfiki poszczególnych sektorów, zdecydowanie pobudzi handel ponad granicami w obrębie
`
Unii.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku
wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i
MŚP, dodała: Na jednolitym rynku nie ma mowy
o dyskryminacji konsumentów unijnych ze wzglę-

du na miejsce zamieszkania bądź pobytu. Jaśniejsze przepisy, lepsze egzekwowanie prawa i
przystępniejsze cenowo dostarczanie przesyłek
transgranicznych ułatwią konsumentom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, czerpanie jak największych korzyści z jednolitego rynku unijnego i
transgranicznego handlu elektronicznego.
Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci,
stwierdziła: - Zbyt wielu obywateli w Europie nie
odważa się kupować w internecie tylko dlatego, że
nie znają oni swoich praw lub sądzą, że trudno je
wyegzekwować. Moim celem jest, by konsumenci kupowali w internecie z równym zaufaniem,
z jakim czynią to w realnej rzeczywistości. Dajemy organom ochrony konsumentów narzędzia,
dzięki którym będą mogły skuteczniej egzekwować prawa konsumentów w internecie i zwalczać
oszukańcze praktyki. Przyjęty pakiet jest ważnym
etapem dostosowywania ochrony konsumentów
do tempa zmian zachodzących w świecie internetu oraz zapewnienia pewności prawa podmiotom
gospodarczym.
W skład przyjętego pakietu dotyczącego handlu
elektronicznego wchodzą:
•

wniosek ustawodawczy mający na celu
rozwiązanie problemu nieuzasadnionego
blokowania geograficznego i innych form
dyskryminacji ze względu na przynależność
państwową, miejsce zamieszkania lub siedzibę;

•

wniosek ustawodawczy w sprawie transgranicznych usług dostarczania paczek, którego
celem jest zwiększane przejrzystości cen i poprawa nadzoru regulacyjnego;

•

wniosek ustawodawczy służący wzmocnieniu egzekwowania praw konsumentów oraz
ustanowienie wytycznych mających na celu
wyjaśnienie m.in. tego, co kwalifikuje się jako
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nieuczciwa praktyka handlowa w świecie cyfrowym.

wprowadzić do prawa krajowego do 20 maja
2016 roku. Wyroby tytoniowe sprzedawane w
Europie – 10 najważniejszych zmian

Więcej: http://ec.europa.eu/polska/news/160525_e_
commerce_pl.htm

1. Większe i obowiązkowe graficzne ostrzeżenia zdrowotne
Graficzne ostrzeżenia zdrowotne składające się
ze zdjęć, tekstu i informacji o zaprzestaniu palenia
będą zajmować 65 proc. przedniej i tylnej części
paczki papierosów lub tytoniu do samodzielnego
skręcania papierosów(**). Ostrzeżenia te mają
zniechęcać do palenia lub zachęcać do rzucenia
nałogu, ilustrując społeczne i zdrowotne skutki
palenia. Ostrzeżenia pogrupowano w trzy zestawy, które są zmieniane co roku, aby jak najdłużej
utrzymać ich skuteczność. Wygląd ostrzeżeń na
paczkach papierosów i tytoniu do samodzielnego
skręcania papierosów określono wdecyzji wykonawczej Komisji. Zob. wzór nowego opakowania
papierosów.

Dodano: 30.05.2016

Internet bez barier

Dodano: 23.05.2016

Nowa Dyrektywa w sprawie
wyrobów tytoniowych
Ostrzeżenia o szkodliwości palenia na 65 proc.
powierzchni paczki papierosów, zakaz sprzedaży aromatyzowanych produktów tytoniowych,
wycofanie z obrotu paczek mniejszych niż 20
sztuk papierosów - to zmiany, jakie wprowadza
Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych.
Jej zapisy państwa członkowskie powinny były

2. Zakaz papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów o aromacie
charakterystycznym
Papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania
papierosów nie będą już mogły mieć aromatów
charakterystycznych takich jak mentol, wanilia
lub słodycze, które maskują smak i zapach tytoniu(***). W przypadku produktów, których udział
w rynku przekracza 3 proc. (np. mentol), zakaz ten
będzie miał zastosowanie od 2020 r.
Określono procedurę ustalania, czy dany wyrób
tytoniowy ma aromat charakterystyczny. Powstanie także niezależny panel doradczy, który będzie
wspierał Komisję i państwa członkowskie w tej
dziedzinie.
3. Nowe informacje o substancjach szkodliwych
Zamiast informacji o substancjach smolistych, nikotynie oraz tlenku węgla na etykietach papiero-
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sów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów pojawi się napis „Dym tytoniowy zawiera
ponad 70 substancji wywołujących raka”. Z badań
wynika, że podawanie na etykietach informacji o
poszczególnych substancjach wprowadza konsumentów w błąd, gdyż sądzą oni, że niektóre wyroby są mniej niebezpieczne dla zdrowia. Nowa
informacja trafniej ujmuje rzeczywiste skutki
zdrowotne palenia.
4. Wycofanie opakowań promocyjnych lub
wprowadzających w błąd
Paczki papierosów muszą mieć kształt prostopadłościanu, aby zapewnić widoczność mieszanych
ostrzeżeń zdrowotnych. Cienkie paczki i inne
opakowania o nieregularnym kształcie przestaną
być dozwolone. Zakazane będą również paczki
zawierające mniej niż 20 papierosów. Z rynku(^)
znikną zatem paczki zawierające 10 sztuk, które
są szczególnie atrakcyjne dla młodych osób, mających ograniczoną siłę nabywczą.
Na opakowaniach wyrobów tytoniowych nie
można stosować elementów promocyjnych lub
wprowadzających w błąd. Niemożliwe będzie
już nawiązywanie do korzyści związanych ze stylem życia, do smaku lub aromatu, zamieszczanie
ofert specjalnych lub sugerowanie, że dany produkt jest mniej szkodliwy niż inne, ma zwiększoną
biodegradowalność lub inne cechy korzystne dla
środowiska.
5. Obowiązkowe sprawozdania dotyczące
składników wyrobów tytoniowych
Aby zgromadzić więcej informacji na temat składników wyrobów tytoniowych, ich skutków dla
zdrowia i wpływu na powstawanie uzależnienia,
zobowiązano producentów i importerów wyrobów tytoniowych do składania sprawozdań
wstandardowym formacie elektronicznym na temat wszystkich składników produktów wprowadzanych do obrotu w UE. Istnieją pewne wstępne

informacje wskazujące na to, że niektóre często
stosowane substancje przyczyniają się do toksyczności lub właściwości uzależniających papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania
papierosów bądź wywołują aromaty charakterystyczne tych wyrobów. Takie substancje będą
podlegać bardziej szczegółowym wymogom w
zakresie sprawozdawczości.
6. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości papierosów elektronicznych
Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych nie
zakazuje produkcji ani sprzedaży papierosów
elektronicznych. Zob.wyjaśnienia rozwiewające
wszelkie wątpliwości na temat zmian wprowadzonych w dyrektywie. Po raz pierwszy natomiast
określono wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości papierosów elektronicznych zawierających
nikotynę.
Przede wszystkim, ze względu na toksyczność
nikotyny w dyrektywie ustalono maksymalne stężenia i maksymalną ilość nikotyny w pojemnikach,
zbiornikach i pojemnikach z płynem nikotynowym. Papierosy elektroniczne powinny być zabezpieczone przed dziećmi i odporne na manipulacje oraz posiadać mechanizm, który gwarantuje
napełnianie papierosa bez przecieków, by chronić
konsumentów. Papierosy elektroniczne muszą
mieć składniki o wysokiej czystości oraz dostarczać takiej samej ilość nikotyny za każdym razem,
gdy użytkownik zaciąga się z tą samą mocą i przez
ten sam czas.
7. Przepisy dotyczące opakowań i etykietowania papierosów elektronicznych
Papierosy elektroniczne będą obowiązkowo opatrywane ostrzeżeniami zdrowotnymi informującymi konsumentów, że produkt ten zawiera nikotynę i nie powinny go używać osoby niepalące.
Opakowanie będzie musiało zawierać również
wykaz wszystkich składników wyrobu, informacje

6
NEWSLETTER
maj 2016

o zawartości nikotyny i ulotkę z instrukcją obsługi
oraz z informacjami o szkodliwym działaniu, grupach ryzyka, właściwościach uzależniających i
toksyczności.
Zakazane są elementy promocyjne na opakowaniach papierosów elektronicznych oraz transgraniczna reklama i promocja tych wyrobów.
8. Monitorowanie sytuacji w zakresie papierosów elektronicznych i sprawozdawczość
Ze względu na to, że papierosy elektroniczne są
stosunkowo nowym produktem i dopiero rozpoczyna się gromadzenie danych naukowych na ich
temat, w dyrektywie określono wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości dla producentów i importerów, państw członkowskich i
Komisji:
producenci papierosów elektronicznych muszą
powiadamiać państwa członkowskie o wszystkich produktach wprowadzanych do obrotu oraz
składać roczne sprawozdania na temat wielkości
sprzedaży, preferencji konsumentów i tendencji
w tej dziedzinie.
Organy państw członkowskich będą monitorować rynek pod kątem dowodów na to, że papierosy elektroniczne prowadzą do uzależnienia lub do
konsumpcji tytoniu, zwłaszcza wśród osób młodych i niepalących.
Ponadto Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sytuację dotyczącą e-papierosów w swoim sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy, które zostanie przygotowane po pięciu latach.
9. Możliwość zakazania transgranicznej
sprzedaży na odległość
Państwa UE mogą zakazać transgranicznej sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych, gdyż
ta forma sprzedaży umożliwia konsumentom,
również tym najmłodszym, dostęp do produktów niezgodnych z niniejszą dyrektywą. Jeżeli

państwo UE skorzysta z tej możliwości, punkty
sprzedaży detalicznej nie będą mogły dostarczać
takich wyrobów konsumentom mieszkającym w
tym państwie. Nawet jeżeli państwo członkowskie nie wprowadzi zakazu tej formy sprzedaży,
punkty sprzedaży detalicznej muszą zostać zarejestrowane przez właściwe organy, zarówno w
państwie, w którym mają siedzibę, jak i w kraju, w
którym zamierzają prowadzić sprzedaż.
10. Środki zwalczania nielegalnego handlu
Wprowadzono nowe instrumenty walki z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, w tym
ogólnounijny system śledzenia ruchu i pochodzenia produktów w legalnym łańcuchu dostaw oraz
zabezpieczenie złożone z elementów widocznych
i niewidocznych (np. hologramów). Środki te powinny ułatwić organom krajowym organom ścigania, właściwym organom i konsumentom rozpoznanie nielegalnych produktów.
Instrumenty te zostaną wprowadzone w stosunku do papierosów i tytoniu do samodzielnego
skręcania papierosów w 2019 r., a w przypadku
pozostałych wyrobów – w 2024 r.

Dodano: 20.05.2016

Nagroda Doskonałości dla
Polski
Polskie Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego
znalazło się wśród laureatów tegorocznej Nagrody
Doskonałości w ramach Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyróżnienia przyznaje
się w uznaniu starań o poprawę bezpieczeństwa na
drogach, które znacząco przyczyniają się do zmniejszania liczby śmiertelnych ofiar wypadków w Europie.
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Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, wręczyła podczas ceremonii w Brukseli tegoroczne nagrody „The Excellence in Road Safety” (Nagrody
Doskonałości w ramach Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego).
W kategorii „konkurs dla szkół” nagrodzono:
•

Colegio Público Miguel de Cervantes w Gijón
(Hiszpania)

•

Lockerbie Academy (Wielka Brytania).

•

W kategorii „najlepsza praktyka” nagrodzono:

•

Børneulykkesfonden i Codan Forsikring (Dania),

•

Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego
(Polska)

• ACA Automobil Club (Albania).
Komisarz Violeta Bulc stwierdziła: - Jestem pod
wrażeniem wysiłków podjętych przez tegorocznych
laureatów i kreatywności, jaką się wykazali. Tego rodzaju inicjatywy oddolne mają kluczowe znaczenie
w naszych dążeniach do osiągnięcia strategicznego
celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Mogę
jedynie zachęcić wszystkich obywateli, na wszystkich
szczeblach zatrudnienia, do kontynuowania tej wzorcowej działalności i do przekazywania swoich doświadczeń, aby ich znakomite pomysły mogły zostać
wykorzystane również w innych miejscach.
Z opublikowanych ostatnio przez Komisję Europejską statystyk dotyczących bezpieczeństwa
ruchu drogowego wynika, że europejskie drogi
wciąż należą do najbezpieczniejszych na świecie,
pomimo niedawnego spowolnienia spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W
ubiegłym roku 26 tys. osób straciło życie na drogach w Unii, czyli o 5,5 tys. mniej niż w roku 2010.
Nie odnotowano jednak poprawy na szczeblu UE
w stosunku do 2014 r.

Nagrody przyznawane są w ramach Europejskiej
karty bezpieczeństwa ruchu drogowego, największej platformy społeczeństwa obywatelskiego w
dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Europie, zainicjowanej przez Komisję w 2004 r.
Obecnie sygnatariuszami karty jest ponad 3 tys.
podmiotów, większość z nich opracowała konkretne plany działania w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Nagrodzone projekty - Polska:
1. Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego
prowadzi działalność w trzech obszarach:
•

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa;

•

produkcja zestawów pierwszej pomocy

•

działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem drogowym.
Działalność edukacyjna centrum skierowana jest
do wszystkich osób, niezależnie od wieku i wykształcenia: od dzieci w wieku przedszkolnym po
osoby starsze, od początkujących po specjalistów.
Nauczanie jest zawsze dostosowane do potrzeb
konkretnej grupy. Kursy łączą kształcenie teoretyczne z praktycznym i zawierają nowatorskie
elementy. Centrum stosuje również nowoczesne
technologie, na przykład tworząc platformę e-learning na potrzeby kształcenia na odległość lub
opracowując tzw. „dron ratowniczy”.
Centrum nagrodzono również za kompleksowy
i komplementarny charakter jego działalności
obejmującej edukację i szkolenia, pierwszą pomoc i stosowanie nowych technologii na potrzeby
służb ratowniczych. Działania we wszystkich tych
kierunkach wzajemnie się uzupełniają i umożliwią tej organizacji wypełnianie misji, jaką jest
zmniejszanie liczby śmiertelnych ofiar wypadków
na drogach. Jednym z założeń programowych
centrum jest również innowacyjność, wyrażająca
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się w dostosowywaniu dotychczasowych metod
nauczania do nowych platform lub w wykorzystywaniu dronów w celu wsparcia służb pogotowia i
ratownictwa.

Dodano: 11.05.2016

TTIP
Czy i jak Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie
Handlu i Inwestycji (TTIP) może wpłynąć na pozycję UE i Polski w świecie? Jakie korzyści i wyzwania
może przynieść polskim przedsiębiorcom, rolnikom i
konsumentom? To tematy konferencji „Zrównoważona umowa o wolnym handlu TTIP. Nowe otwarcie w
stosunkach transatlantyckich”, która odbędzie się w
piątek 13 maja.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uczelnia Łazarskiego
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
Zapraszają na konferencję
„Zrównoważona umowa o wolnym handlu
TTIP. Nowe otwarcie w stosunkach transatlan-

tyckich”
Celem konferencji jest debata nad przyszłością
i znaczeniem Transatlantyckiego Partnerstwa
w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) dla UE
i Polski. Czy i jak TTIP może wpłynąć na pozycję
UE i Polski w świecie? Jakie korzyści i wyzwania
może przynieść TTIP dla polskiego rolnictwa i
konsumentów? Czy polskie przedsiębiorstwa
mogą zyskać na tej umowie? Na te, i inne pytania
będą odpowiadać zaproszeni eksperci. W każdym
panelu przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.
Data i miejsce konferencji:
13 maja 2016 r. (piątek), w godz. 9.30 – 16.00
Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, ul. Świeradowska 43
Aula nr 36 (parter)
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc
jest ograniczona.
Konferencja odbędzie się w języku polskim.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 11
maja 2016 r: na adres mailowy:konferencja@isppan.waw.pl
Adres do transmisji internetowej:
http://stream.onestream.pl/lazarski oraz http://www.
ec.europa.eu/polska
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Białystok
ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok
tel. 085 744 24 43
fax. 085 653 77 53
e-mail: europedirect-bialystok@bia.pl
FB: www.facebook.com/EDBialystok/
WWW: www.europe-direct.bialystok.pl
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Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Siedziba Punktu Informacyjnego
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