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NOWOŚCI Z WRZEŚNIA 

  
 KORONAWIRUS: 70 PROC. DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW UE W PEŁNI ZASZCZEPIONYCH 
UE osiągnęła właśnie ważny etap – 70 proc. dorosłych mieszkańców UE zostało już w pełni zaszczepionych.  
W sumie ponad 256 mln dorosłych w UE otrzymało obie dawki szczepionki. Cel Komisji w zakresie szczepień 
został osiągnięty z wyprzedzeniem już siedem tygodni temu. Do końca lipca Komisja zapewniła państwom 
członkowskim liczbę dawek szczepionki wystarczającą do pełnego zaszczepienia 70 proc. dorosłych 
mieszkańców UE. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5894/koronawirus-70-proc-doroslych-
mieszkancow.html  
 

 EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU – 16-22 WRZEŚNIA  
16 września rozpoczyna się coroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Polska jest 
aktywnym uczestnikiem kampanii ETZT od momentu jej uruchomienia przez Komisję Europejską w 2002 r.  
Akcja ma na celu przekonać Europejczyków do „zielonych” form transportu: publicznego, rowerowego  
i pieszego. Wszystko z myślą o środowisku Władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty starają się 
zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych  
i poprawy jakości życia. Kulminacyjnym momentem w trakcie ETZT jest Dzień bez Samochodu, przypadający  
22 września.  
 
  
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5896/prostsze-etykiety-energetyczne-dla-
produktow.html  
 

 KOMISJA PODEJMUJE DECYZJĘ O ZAREJESTROWANIU NOWEJ EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ 
Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej: 
„Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym” 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5886/europejska-inicjatywa-obywatelska-
komisja-podejmuje.html  
 

 ORĘDZIE O STANIE UNII  
W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der 
Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja zamierza przedstawić w nadchodzącym roku. Należą 
do nich między innymi: KONTYNUACJA SZCZEPIEŃ W Europie, wypełnianie luk w finansowaniu działań zw. ze 
zmianą klimatu, przewodzenie transformacji cyfrowej, zapewnienie sprawiedliwszych warunków pracy i lepszej 
opieki zdrowotnej, zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, obrona europejskich 
wartości i praworządności.  
 
Więcej na temat: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-
2021_pl  
 

  
 

NEWSLETTER 05/2021 

WRZESIEŃ 2021 

mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5894/koronawirus-70-proc-doroslych-mieszkancow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5894/koronawirus-70-proc-doroslych-mieszkancow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5896/prostsze-etykiety-energetyczne-dla-produktow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5896/prostsze-etykiety-energetyczne-dla-produktow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5886/europejska-inicjatywa-obywatelska-komisja-podejmuje.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5886/europejska-inicjatywa-obywatelska-komisja-podejmuje.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_pl


 
 
 
 

 

 
 

 

EUROPE DIRECT Poznań 
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

61-874 Poznań, al. Niepodległości 2                                                
http://www.europe-direct.poznan.pl 
tel. 61 852-16-70, fax. 61 852-13-16 
e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl 

 

DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ 

CO CZEKA NAS W PAŹDZIERNIKU? 

 

 

 NOC NAUKOWCÓW 
Jedna z wrześniowych nocy była poświęcona święcie nauki i naukowców. W dniu 24 września w ramach ,,Nocy 
Naukowców” nasze stoiska zostały zorganizowane stoiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  
i Politechnice Poznańskiej. Odwiedzający mieli okazję do wzięcia udziału w ciekawych grach i zabawach!  
 
Więcej na temat:  http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/ 
 

 DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W ŻERKOWIE 
We wrześniu będziemy obchodzić Dzień Języków Obcych. O tym, jak ważna jest wielojęzyczność, dowiedzieli 
się uczniowie Szkoły Podstawowej w Żerkowie. Konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przygotowali dla nich 
wiele gier i zabaw w ramach wydarzenia ,,Dzień Języków Obcych”.   
 

 POZNAŃSKI TARG DOBRA – DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
Dnie 19 września odbyły się Poznańskie Targi Dobra. W ramach tego wydarzenia EUROPE DIRECT Poznań 
zorganizował stoisko europejskie. Na naszych gości czekały europejskie gry i zabawy, a także super atrakcja- 
gra miejska. Wszyscy mogli dowiedzieć się bardzo interesujących rzeczy o funkcjonowaniu i działaniach Unii 
Europejskiej, jak również pozyskać materiały o Unii Europejskiej.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5903/poznanski-targ-dobra-2021.html  
 

 SPOTKANIE Z KOLEJĄ W OBORNIKACH 
Dnia 15 grudnia ubiegłego roku Parlament Europejski zatwierdził wniosek Komisji Europejskiej w sprawie 
ustanowienia roku 2021 „Europejskim Rokiem Kolei". Promowaniu kolei poświęcone było spotkanie  
w Obornikach. Na wydarzenie zaproszono także EUROPE DIRECT Poznań – w ramach akcji odwiedzający mogli 
wziąć udział w grach i konkursach przy stoisku europejskim.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5903/poznanski-targ-dobra-2021.html  
 

  

 DZIEŃ DRZEWA 
To, jak ważne są tematy ekologiczne, nie trzeba nikomu przypominać. W ramach edukacji ekologicznej, 
konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przygotują dla Was akcję ,,Dni Drzewa” – już od 9 do 11 października 
będziecie mogli śledzić ciekawostki i dotyczące ochrony drzew i ich roli  w środowisku naturalnym. Warto 
wiedzieć więcej, tym bardziej, że tematy środowiskowe dotyczą nas wszystkich.  
  

 
 
 

LEKCJE EUROPEJSKIE 
 
Wrzesień i październik to tradycyjnie początek nauki – zarówno dla uczniów, jak i studentów. EUROPE DIRECT 
Poznań rusza więc z lekcjami europejskimi. Oferta tę kierujemy do klas i grup na wszystkich poziomach 
edukacyjnych – od przedszkola aż po uniwersytet trzeciego wieku. Jeśli jesteś zainteresowany/a 
przeprowadzeniem zajęć w Twojej szkole, przedszkolu, uniwersytecie itp. , zachęcamy do zapoznania się  
z tematami lekcji i zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie prowadzone przez nas lekcje 
europejskie są bezpłatne.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=  
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