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Szanowni Państwo,

w broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy dane na temat działają-

cych w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych 

aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, 

czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe. 

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą do-

wiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczest-

niczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyj-

nych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji.

Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu dostęp do właściwych źródeł informa-

cji, które pomogą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej. 

Z poważaniem

Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa

Komisji Europejskiej w Polsce
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Punkty Informacyjne UE
EU Info Point

Prowadzą ogólną działalność informacyjną o Unii Europejskiej. Organizują debaty, szkolenia, 
lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, współpracują z instytucjami administracji 
publicznej, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, 
a także z innymi sieciami informacyjnymi. Oferują bezpłatne praktyki dla studentów i absol-
wentów kierunków społecznych i europejskich. Dysponują publikacjami dotyczącymi insty-
tucji i polityki UE, które można bezpłatnie otrzymać. Punkty Informacyjne UE udzielają infor-
macji o UE listownie, telefonicznie, elektronicznie i osobiście - każda osoba zainteresowana 
działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić 
się do Punktów w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Działalność Punktów koor-
dynowana jest przez Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i we Wrocławiu.

punkt informacyjny ue

 ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 +48 22 556 89 70/71

 warszawa@europeinfo.eu

 https://ec.europa.eu/poland/services_pl

punkt informacyjny przedstawicielstwa regionalnego ke

 ul. Widok 10, 50-052 Wrocław

 +48 71 324 09 10

 regionalny-infopoint-eu@e.pl

 https://ec.europa.eu/poland/about-us/contact-wroclaw_pl

https://ec.europa.eu/poland/services_pl
https://ec.europa.eu/poland/about-us/contact-wroclaw_pl
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Europe Direct
Sieć, w której skład wchodzą 
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED), 
Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) oraz 
Team Europe (TE), koordynowana jest przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct udzielają ogólnych informacji o UE listownie, telefo-
nicznie, elektronicznie i osobiście. Organizują m.in. debaty, szkolenia, konkursy, lekcje europejskie, 
wykłady otwarte itp. Znajdują się m.in. przy uczelniach wyższych, izbach rolniczych, organizacjach 
pozarządowych, instytucjach samorządowych. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct roz-
poczęły działalność w krajach Unii Europejskiej w 2005 roku. Prócz sieci PIEED, działa również 
infolinia Europe Direct, której pracownicy odpowiadają we wszystkich oficjalnych językach UE na 
pytania dotyczące Unii. Numer infolinii to 00 800 6 7 8 9 10 11

Punkty Informacji Europejskiej 
Europe Direct (PIEED)
Europe Direct Information Centres

przedstawicielstwo komisji europejskiej w polsce

 ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 +48 22 556 89 89

 COMM-REP-WAW-ED@ec.europa.eu

 https://ec.europa.eu/poland/services_pl

https://ec.europa.eu/poland/services_pl
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Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)
European Documentation Centres

Polską sieć CDE tworzy kilkanaście ośrodków ulokowanych w bibliotekach działających przy uni-
wersytetach lub innych instytucjach naukowych znajdujących się w największych miastach na 
terenie Polski. Obecnie Centra działają w ramach sieci informacyjnej Europe Direct, ale zachowują 
pełną odrębność organizacyjną. Zadaniem sieci jest gromadzenie i udostępnianie oficjalnych pu-
blikacji UE, materiałów naukowych, książek oraz baz danych związanych z szeroko rozumianą in-
tegracją europejską. CDE udzielają też informacji na temat funkcjonowania UE i jej instytucji oraz 
odgrywają rolę ośrodków debaty na tematy związane z integracją europejską. Ich działalność 
jest adresowana w szczególności do społeczności akademickiej tj. studentów i środowiska nauko-
wego. Więcej informacji na temat sieci CDE oraz dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków 
znajduje się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pod poniż-
szym linkiem:www.ec.europa.eu/polska/information/network/local_sources/index_pl.htm

przedstawicielstwo regionalne komisji europejskiej w polsce

 ul. Widok 10, 50-052 Wrocław

 +48 71 324 09 02

 ec-wroclaw@ec.europa.eu

 https://ec.europa.eu/poland/services_pl

Team Europe to sieć zewnętrznych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach doty-
czących Unii Europejskiej, którzy wspierają Komisję Europejską swoją wiedzą i kompetencjami 
podczas konferencji, debat, seminariów, warsztatów, spotkań tematycznych, lekcji europejskich 
itp. Sieć Team Europe jest częścią szerszej sieci informacyjnej Europe Direct i działa obecnie 
w 12 krajach członkowskich UE. W skład polskiej sekcji Team Europe wchodzi ponad 50 eksper-
tów z różnych stron Polski, wśród których znajdują się m.in. nauczyciele akademiccy, pracownicy 
think-thanków oraz organizacji pozarządowych. Osoby poszukujące eksperta z zakresu tematyki 
unijnej, mogą znaleźć listę członków TE oraz ich specjalizację i dane kontaktowe na stronie Przed-
stawicielstwa KE w Polsce.

Team Europe (TE)

przedstawicielstwo komisji europejskiej w polsce

 ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 +48 22 556 89 89

 COMM-REP-WAW-TEAMEUROPE@ec.europa.eu

 https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

https://ec.europa.eu/poland/services_pl
https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl
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Biura Parlamentu Europejskiego informują o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie 
Europejskim i jego działaniach, debatach, decyzjach, w tym o inicjatywach polskich europosłów 
i zajmowanych przez nich stanowiskach: 

inicjują w Polsce debaty o integracji europejskiej, organizując i wspierając konkursy, konfe-
rencje, seminaria, lekcje o UE; 
pomagają mediom w informowaniu o UE, w tym o Parlamencie Europejskim, zachęcają do 
produkcji programów radiowych i telewizyjnych czy wkładek tematycznych; zapraszają dzien-
nikarzy na sesje PE w Strasburgu czy Brukseli i na seminaria poświęcone konkretnym proble-
mom omawianym przez PE; 
utrzymują kontakty z innymi środowiskami opiniotwórczymi, w tym akademickimi, eksperc-
kimi i z interesariuszami, pomagając im w uzyskiwaniu informacji i dokumentów PE i w de-
batach na tematy unijne. 

W powyższych działaniach biura współpracują z Sejmem i Senatem RP oraz innymi władzami 
polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce. 
Ponadto wspierają logistycznie oficjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywające 
w Polsce i w miarę możliwości również polskich europosłów w kraju, zwłaszcza tych, którzy nie 
mają biur poselskich w Warszawie; informują Parlament Europejski o sytuacji w Polsce, m.in. 
poprzez przygotowywanie codziennych przeglądów polskiej prasy.

biuro parlamentu europejskiego w polsce

 ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

 +48 22 595 24 70

 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

biuro parlamentu europejskiego we wrocławiu

 ul. Widok 10, 50-052 Wrocław

 +48 71 337 63 63

 epwroclaw@europarl.europa.eu

 http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/biuro_we_wroclawiu.html

Biura Parlamentu Europejskiego (BPE)
European Parliament Offices in Poland

http://www.europarl.pl
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/biuro_we_wroclawiu.html
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Europejska Sieć Informacji o Edukacji EURYDICE
European Network of  Information on Education

Sieć Eurydice, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publi-
kuje opisowe analizy systemów edukacji. Sieć składa się z 42 biur krajowych, utworzonych przez 
ministerstwa edukacji 38 krajów biorących udział w programie Erasmus+ i jest koordynowana 
oraz zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualne-
go (EACEA) w Brukseli. Polskie Biuro Eurydice funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji (www.frse.org.pl). Wszystkie publikacje Eurydice są dostępne na podanej poniżej stronie 
internetowej.

fundacja rozwoju systemu edukacji, polskie biuro eurydice

 Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

 +48 22 463 13 70

 eurydice@frse.org.pl

 www.eurydice.org.pl

http://www.eurydice.org.pl
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Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE (KPK)
National Contact Point for Research 
Programmes of  the EU in Poland (NCP in Poland)

Pomaga instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, or-
ganizacjom, fundacjom, samorządom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem 
w programach badań i innowacji UE poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i eksperc-
ką. Organizuje międzynarodowe dni informacyjne i spotkania brokerskie. Wspiera instytucje, na-
ukowców, przedsiębiorców w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów międzynarodowych. Oferuje 
bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, realizacji i rozliczeń 
projektów. Promuje europejskie badania, rozwój technologiczny i innowacje; wspiera współpracę 
międzynarodową. 

Obecnie pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont 2020, 
Programu Euratom Fission, IMI 2 oraz koordynuje sieć Euraxess w Polsce, jako jednostka wyło-
niona w drodze konkursu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. KPK działa w struk-
turze Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Zespół KPK to eksperci z wiedzą popartą 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie badawczych i innowacyjnych programów europejskich. 
KPK koordynuje działalność Sieci KPK, składającą się z 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, 
zlokalizowanych w większych ośrodkach akademickich. Podobne punkty działają w krajach UE 
i stowarzyszonych z programami oraz w wybranych państwach trzecich.

krajowy punkt kontaktowy programów badawczych ue 

 ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa

 +48 22 828 74 83

 kpk@kpk.gov.pl

 / KPK_PL

 / KPK.Polska

 www.kpk.gov.pl

http://www.kpk.gov.pl
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Sieć wspiera mobilność międzynarodową naukowców przyjeżdżających do Europy oraz podró-
żujących między krajami europejskimi. Centra EURAXESS pomagają naukowcom, ich rodzinom 
oraz pracodawcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legaliza-
cja pobytu, ubezpieczenia, podatki itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań. 
W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych 
miastach. Sieć w Polsce finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

krajowy punkt kontaktowy programów badawczych ue

 ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa

 +48 22 828 74 83

 mobility@kpk.gov.pl

 www.euraxess.pl

Sieć Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS
EURAXESS Services Network

Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji  
nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk 
akademickich/ Ośrodki Informacji o Uznawalności 
Wykształcenia do Celów Akademickich
European Network of  National Information Centres on 
academic recognition and mobility/ National Academic 
Recognition and Information Centres  
(ENIC-NARIC) 

Ośrodki ENIC-NARIC udzielają porad i informacji o uznawalności wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych, dotyczących edukacji akademickiej: o procedurach uznania wykształcenia wyższego 
(dyplomów, stopni naukowych) oraz o systemie edukacji w kraju pochodzenia, a także w innym 
państwie członkowskim; o warunkach edukacji za granicą, mobilności studentów, kadry akade-
mickiej i naukowej.

narodowa agencja wymiany akademickiej

 ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

 +48 22 390 35 60

 dyplom@nawa.gov.pl

 www.enic-naric.net/poland.aspx

http://www.euraxess.pl
http://www.enic-naric.net/poland.aspx
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Europass to sieć europejska, którą tworzy 38 krajowych biur w 36 krajach. To także pakiet do-
kumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Europy: Europass – CV, Europass 
– Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej 
oraz Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego. Dzięki nim można sku-
tecznie zaprezentować swoje kwalifikacje oraz osiągniecia na rynku pracy i edukacji, nie tylko 
w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Poprzez lepszą prezentację Europass daje obywatelom 
UE szansę wyróżnić się i wygrać na europejskim rynku, pracodawcom natomiast znaleźć najlep-
szych pracowników. Europass wspiera pracodawców również poprzez możliwość wzajemnego 
dostosowania systemów informatycznych, tzw.  interoperacyjność. Od początku funkcjonowania 
programu, powołanego do życia w 2004 roku, z naszych dokumentów skorzystało już ponad 100 
milionów Europejczyków. Krajowe Centrum Europass funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).

fundacja rozwoju systemu edukacji, krajowe centrum europass

 Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

 +48 22 463 15 10

 europass@frse.org.pl

 www.europass.org.pl

EUROPASS National Europass Centre

Eurodesk Polska

Eurodesk Polska oferuje informacje dla młodzieży, organizacji młodzieżowych i osób pracujących 
z młodzieżą związane z edukacją, współpracą międzynarodową i działalnością młodzieżową. Od-
powiada na pytania i udziela porad z zakresu mobilności, szkoleń i funduszy UE, informuje o szko-
leniach i projektach międzynarodowych, prowadzi bazę polskich i europejskich programów granto-
wych, wydaje publikacje dla młodzieży – o pracy, stażach, studiach i wolontariacie w Europie – i dwa 
elektroniczne biuletyny informacyjne. Wspólnie z pracownikami kilkudziesięciu organizacji należą-
cych do sieci Eurodesk Polska prowadzi w całym kraju autorskie lekcje i warsztaty dla młodzieży. 
Eurodesk odpowiada za zawartość Europejskiego Portalu Młodzieżowego – www.portalmlodziezo-
wy.eu. Sieć Eurodesk koordynuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska działające w strukturze Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).

fundacja rozwoju systemu edukacji, krajowe biuro eurodesk polska

 Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

 +48 22 463 14 50 

 eurodesk@eurodesk.pl

 www.eurodesk.pl

http://www.europass.org.pl
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Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil) jest strukturą, której celem 
jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi w spra-
wach cywilnych i handlowych. Przyczynia się do lepszego praktycznego stosowania i wdrażania 
instrumentów unijnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości.  Punkt kontaktowy EJN-civil w Polsce 
jest wyznaczony w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. 

ministerstwo sprawiedliwości, departament współpracy 
międzynarodowej i praw człowieka

 Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 +48 22 23 90 870

 ejn@ms.gov.pl

 https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_
matters-21-pl.do

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych
European Judicial Network in civil and commercial matters  
(EJN-civil)

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych, w ramach której działa ponad 400 punktów kontak-
towych, z czego 16 w Polsce, ułatwia współpracę sądową w sprawach karnych pomiędzy proku-
ratorami, sędziami i sądami państw członkowskich Unii Europejskiej. Do jej podstawowych zadań 
należy udzielanie informacji o prawie i praktyce państw członkowskich, właściwych organach oraz 
ułatwianie nawiązywania przez nie bezpośrednich kontaktów. Poprzez współpracę z sieciami są-
dowymi w państwach trzecich, Europejska Sieć Sądowa również upraszcza i uławia współpracę 
w sprawach karnych z krajami spoza Unii Europejskiej.

krajowy korespondent ejn, biuro współpracy międzynarodowej, 
prokuratura krajowa

 ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

 +48 22 125 14 90

 sekretariat.bwm@pk.gov.pl

 https://pk.gov.pl/dzialalnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/europejs    
ka-siec-sadowa/europejska-siec-sadowa/

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych
European Judicial Network in criminal matters (EJN)

https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-pl.do
https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-pl.do
https://pk.gov.pl/dzialalnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/europejska-siec-sadowa/europejska-siec-sadowa/
https://pk.gov.pl/dzialalnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/europejska-siec-sadowa/europejska-siec-sadowa/
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Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości
European Crime Prevention Network (EUCPN)

Sieć ułatwia współpracę, kontakty oraz wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami zaj-
mującymi się zapobieganiem przestępczości. Zajmuje się gromadzeniem, oceną i przekazywaniem 
informacji poddanych weryfikacji, w tym o dobrych praktykach w zakresie prowadzonych działań 
w dziedzinie zapobiegania przestępczości. W ramach Sieci organizowane są konferencje, w szcze-
gólności doroczna konferencja dotycząca dobrych praktyk oraz innych działań – w tym w zakresie 
dorocznej europejskiej nagrody w dziedzinie zapobiegania przestępczości – służące realizacji celów 
Sieci oraz szerokiemu rozpowszechnianiu rezultatów jej działań. Sieć zapewnia Radzie UE i Komisji 
Europejskiej wymaganą wiedzę fachową. Co roku – za pośrednictwem zarządu oraz właściwych 
organów roboczych – składa Radzie UE sprawozdania ze swoich działań; Rada jest proszona o za-
twierdzenie sprawozdania i przekazanie go Parlamentowi Europejskiemu. W ramach Sieci przygo-
towywany jest program pracy oparty na jasno określonej strategii, która uwzględnia identyfikację 
istotnych zagrożeń przestępczością i reakcję na nie oraz realizowany jest uzgodniony program pracy.

krajowy przedstawiciel eucpn  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Departament Komunikacji Społecznej

 ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 +48 22 60 147 05

 anna.rodek@mswia.gov.pl

 www.eucpn.org

zastępca krajowego przedstawiciela eucpn | Wydział Prewencji 
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

 ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa

 +48 22 601 20 06

 lukasz.niezabitowski@policja.gov.pl 

 www.eucpn.org

http://www.eucpn.org
http://www.eucpn.org
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Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilno-
ści obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Projekt adresowany jest 
przede wszystkim do doradców zawodowych, a realizowane w jego ramach działania służą 
podniesieniu ich kompetencji zawodowych i rozwojowi warsztatu pracy poprzez wzbogacanie 
zasobów informacji oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań z zakresu poradnictwa za-
wodowego. Projekt realizowany jest w ramach współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Eurodoradztwo Polska (EDP)
National Euroguidance Centre (NEC)

centrum koordynujące: ministerstwo rodziny, pracy i polityki 
społecznej, departament rynku pracy

 ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 +48 22 461 64 00

 sekretariat.drp@mrpips.gov.pl

 https://www.euroguidance.eu

centrum euroguidance (edukacja) ministerstwo edukacji 
narodowej departament strategii, kwalifikacji i kształcenia 
zawodowego

 Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

 +48 22 347 41 95

 sekretariat.dskkz@men.gov.pl

 http://eurodoradztwo.praca.gov.pl

ośrodek rozwoju edukacji | wydział doradztwa  
edukacyjno-zawodowego

 Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa 

 +48 22 345 37 00

 eurodoradztwo@ore.edu.pl

 http://eurodoradztwo.praca.gov.pl

https://www.euroguidance.eu
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl
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Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP
Polish REACH & CLP Helpdesk

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP powołane zostało zgodnie z art. 124 rozpo-
rządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) oraz art. 44 rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP). 
Głównym jego zadaniem jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom 
i wszelkim innym zainteresowanym stronom (zwłaszcza średnim i małym przedsiębiorstwom) 
porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów 
rozporządzenia REACH oraz CLP. Centrum pełni również rolę informacyjną poprzez prowadzenie 
stron internetowych www.reach.gov.pl, www.clp.gov.pl, organizowanie konferencji, seminariów 
oraz warsztatów poświęconych tematyce rozporządzeń REACH i CLP. Jest członkiem unijnej sieci 
Help - Net (Helpdesk Correspondents’ Network), dzięki czemu ściśle współpracuje z podobnymi 
jednostkami wszystkich państw członkowskich, helpdeskiem Europejskiej Agencji Chemikaliów 
(ECHA) i Komisją Europejską. 

krajowe centrum informacyjne ds. reach i clp biuro  
ds. substancji chemicznych

 ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź

 +48 42 2538424,    +48 42 2538427

 pomoc@reach.gov.pl 

 www.reach.gov.pl      www.clp.gov.pl    

 www.reach-info.pl

Udziela porad pracownikom, pracodawcom i poszukującym pracy w dziedzinie zatrudnienia w kra-
jach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii; świadczy usługi pośrednictwa pracy; 
dostarcza informacji o wolnych miejscach pracy oraz warunkach życia i pracy w EOG i Szwajcarii.

ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, departament 
rynku pracy, krajowe biuro koordynacji eures

 ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 +48 22 461 64 00

 sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl

 www.eures.praca.gov.pl

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia (EURES)
European Network of  Employment Services (EURES)

http://www.reach.gov.pl
http://www.clp.gov.pl
http://www.eures.praca.gov.pl
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SOLVIT

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkret-
nie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego 
UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem 
przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Do SOLVIT 
można zgłaszać problemy wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego; 
spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego; zawierające element trans-
graniczny. SOLVIT zajmuje się problemami z obszarów zabezpieczenia społecznego; zezwolenia 
na pobyt; uznawania kwalifikacji zawodowych; dostępu produktów do rynku; prawa jazdy; dostę-
pu do rynku usług; podjęcia działalności na własny rachunek; rejestracji pojazdów silnikowych; 
kontroli granicznych i drogowych; podatku VAT. SOLVIT nie może zająć się problemem, jeśli nie 
ma on charakteru transgranicznego; dotyczy relacji między przedsiębiorcami; dotyczy relacji kon-
sument-przedsiębiorca lub gdy postępowanie sądowe zostało już wszczęte.  

centrum solvit polska  |  ministerstwo przedsiębiorczości  
i technologii, departament spraw europejskich

 pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

 +48 881 016 009

 solvit@mpit.gov.pl

 www.mpit.gov.pl/solvit

http://www.mpit.gov.pl/solvit
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Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)
The European Consumer Centres Network (ECC-Net)

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich 
(ECC-Net), pomagających konsumentom w całej UE. Centra bezpłatnie informują i edukują kon-
sumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywa-
niu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. 
Dzięki współpracy Centrów w ramach Sieci przeprowadzane są również badania i analizy stanu 
ochrony konsumentów w UE poprzez identyfikacje luk i barier prawnych m.in. w obszarach: e-han-
dlu, praw pasażerów lotniczych, europejskiego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. 
Centra ECC-Net są także oddelegowane do współpracy z organami administracji, organizacjami 
konsumentów oraz przedsiębiorcami.

centrum konferencyjne urzędu ochrony konkurencji i konsumentów

 pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

 +48 22 556 01 18

 sekretariat@konsument.gov.pl

 www.konsument.gov.pl

Europejska Sieć Konkurencji
European Competition Network (ECN)

Zrzesza organy ochrony konkurencji państw członkowskich i Komisji Europejskiej w celu zapew-
nienia skutecznego i spójnego stosowania europejskiego prawa ochrony konkurencji.

urząd ochrony konkurencji i konsumentów

 pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Biuro Prezesa

 +48 22 556 03 87

 bp@uokik.gov.pl

 www.uokik.gov.pl

http://www.konsument.gov.pl
http://www.uokik.gov.pl
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Europejska Sieć Integracji 
(European Integration Network) EIN

Europejska Sieć Integracji powstała na mocy „Planu Działań na rzecz integracji obywateli państw 
trzecich”, który został opublikowany w czerwcu 2016 roku. Zgodnie z nim, dotychczasowa sieć Kra-
jowych Punktów Kontaktowych ds. Integracji została przekształcona w Europejską Sieć Integracji. 
Nowa sieć ma większą rolę w koordynacji działań integracyjnych oraz mandat do prowadzenia 
procesów wzajemnego uczenia się integracji. 

Celem sieci jest promowanie współpracy pomiędzy różnymi szczeblami administracji krajowej, 
lokalnej oraz regionalnej, organizacjami społecznymi oraz innymi sieciami szczebla europejskie-
go. Współpraca ta odbywa się w obszarach ściśle związanych z integracją, jak np. zatrudnienie, 
edukacja, równość itp. Oprócz regularnych spotkań członkowie sieci uczestniczą w innych działa-
niach wzmacniających proces wzajemnego uczenia się, takich jak wizyty studyjne, przeglądy po-
lityk wspomaganych przez Komisję Europejską, projekty partnerskie oraz warsztaty, które dotyczą 
konkretnych aspektów polityki integracyjnej. Pierwsze spotkanie sieci odbyło się w dniach 11-12 
października 2016 roku.

ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, departament 
pomocy i integracji społecznej

 ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 +48 22 661 12 77 (sekretariat DPS) 

 +48 22 661 17 03 (przedstawiciel)

 Paulina.Babis@mrpips.gov.pl 

 sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

 www.integration.eu

http://www.integration.eu
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Europejska Sieć Migracyjna (ESM)
European Migration Network (EMN)

Rolą Europejskiej Sieci Migracyjnej (składającej się z 29 Krajowych Punktów Kontaktowych  ustano-
wionych we wszystkich państwach członkowskich oraz w Norwegii, których pracami kieruje Komisja 
Europejska) jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności analitycznej, dzięki której zaspokaja 
ona zapotrzebowanie instytucji Unii oraz organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, 
obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje w zakresie migracji i azylu. Informacje te mają 
stanowić swoisty punkt wyjścia dla decydentów kształtujących politykę na poziomie krajowym i eu-
ropejskim do lepszego rozumienia aktualnych wyzwań w dziedzinie migracji, w tym przede wszyst-
kim wspierać Komisję Europejską w decydowaniu, czy potrzebne są dalsze działania na poziomie 
europejskim. Upowszechniane przez ESM informacje mają również m.in. wspomagać pracę prak-
tyków, stanowić źródło wiedzy dla badaczy zjawisk migracyjnych, a także przyczyniać się do lep-
szego zrozumienia kwestii dotyczących migracji i azylu przez ogół społeczeństwa. ESM tworzy też 
sieć kontaktów na szczeblu międzynarodowym i krajowym, gromadząc wszystkich najważniejszych 
aktorów działających w obszarze migracji i azylu, którzy współpracują ze sobą w ramach różnego 
rodzaju platform. W Polsce tego typu działalność prowadzona jest w ramach Krajowej Sieci Mi-
gracyjnej, w której obecnie uczestniczy ponad 100 krajowych podmiotów. W ramach ESM działają 
również dwie grupy eksperckie: Grupa Ekspertów do Spraw Powrotów oraz Grupa Ekspertów do 
Spraw Migracji Osób Wykwalifikowanych, które współpracują odpowiednio na rzecz poprawy polity-
ki powrotowej UE oraz wymiany doświadczeń dotyczących migracji zarobkowej. 

krajowy punkt kontaktowy europejskiej sieci migracyjnej 
w polsce, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, 
departament analiz i polityki migracyjnej

 ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 +48 22 601 51 01 

 joanna.sosnowska@mswia.gov.pl

 esm@mswia.gov.pl

 www.emn.gov.pl

http://www.emn.gov.pl
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Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF PUE) jest krajo-
wym centrum kompetencyjnym w zakresie preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsię-
biorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europejskiej. Punkt ułatwia przedsiębiorcom 
dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanego dzięki wsparciu UE. Wspiera także instytucje 
finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów 
UE. KPK IF PUE reprezentuje Polskę w komitecie programowym „Dostęp do Finansowania Ryzyka” 
programu Horyzont 2020. Aktywność ośrodka obejmuje budowę i wsparcie polskiej platformy na-
rodowych pośredników finansowych programów UE oraz wsparcie podmiotów (głównie MŚP) w do-
stępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK IF PUE obsługuje wszystkie programy 
UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym COSME, 
Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa oraz LIFE. KPK IF PUE uczestniczy także w promocji „Planu 
Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie instrumentów finansowych dla MŚP. KPK IF PUE prowadzi 
bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie całego kraju. 

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsię-
biorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń oraz finansowania udziałowego. 
Instrumenty te są dostępne na preferencyjnych warunkach tj.: taniej, na dłuższy okres, przy niższych 
wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów 
UE dostępne jest finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), 
obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy działalności, na którą ze względu na pod-
wyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – tj. badawczej i innowacyjnej 
oraz obejmie również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów czy gier kompute-
rowych. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur 
oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.
Więcej o instrumentach finansowych na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

krajowy punkt kontaktowy ds. instrumentów finansowych  
programów unii europejskiej

 ul. Solec 101 lok. 6, 00-382 Warszawa

 +48 22 696 64 95

 PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

 www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy ds.Instrumentów Finansowych 
Programów Europejskich (KPK)
National Contact Point for Financial Instruments  
of  the EU Programmes (NCP)

http://www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji 
Nadzoru Finansowego

FIN-NET jest siecią pozasądowych organów mających siedzibę w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tj. krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) zajmujących 
się polubownym rozwiązywaniem sporów (tzw. ADR – Alternative Dispute Resolution) z zakresu 
usług finansowych. Każdy podmiot stowarzyszony w organizacji FIN-NET działa na podstawie 
przepisów krajowych. Spory, będące w zainteresowaniu instytucji ADR, dotyczą skarg konsumen-
tów na działalność banków, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych oraz innych przedsiębiorców fi-
nansowych. W ramach FIN-NET krajowe organy rozwiązujące spory podejmują współpracę w celu 
zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów 
transgranicznych. Za pośrednictwem FIN-NET członkowie otrzymują bieżące informacje na temat 
toczących się prac Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów oraz usług finansowych. 
Członkowie sieci biorą udział w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską.

rzecznik finansowy 

 Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

 +48 22 333 73 26/27

 biuro@rzu.rf.pl

 www.rf.gov.pl 

arbiter bankowy przy związku banków polskich

 ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa

 +48 22 486 84 00

 arbiter@zbp.pl

 www.zbp.pl

sąd polubowny przy komisji nadzoru finansowego

 pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 Warszawa

skr. poczt. 419

 +48 22 262 59 99

 sad.polubowny@knf.gov.pl

 www.knf.gov.pl

FIN-NET
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Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsię-
biorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 
krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć oferuje przedsiębiorcom 
kompleksowe i bezpłatne usługi wspierające działalność eksportową i wprowadzanie innowacji 
w przedsiębiorstwie poprzez: 

usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej, pro-
wadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania 
i programów ramowych Unii Europejskiej; 
pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy 
ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji 
handlowych na całym świecie; 
usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

Przedsiębiorcy zainteresowani usługami Enterprise Europe Network powinni skontaktować się 
z jednym z 30 ośrodków sieci działającym najbliżej siedziby przedsiębiorcy. Dane kontaktowe do 
ośrodków Enterprise Europe Network dostępne są na stronie internetowej www.een.org.pl.

koordynator krajowej sieci enterprise europe network – polska 
agencja rozwoju przedsiębiorczości, departament wsparcia 
przedsiębiorczości

 ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 +48 22 432 71 02

 een@parp.gov.pl

 www.een.org.pl

Enterprise Europe Network (EEN)

http://www.een.org.pl
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Sieci obsługujące 
programy Unii 
Europejskiej
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eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), 
współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również bezpłatne doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Program promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych (TIK) w procesie edukacyjnym oraz nowoczesne metody pracy. Uczniowie i nauczyciele wy-
korzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami 
i materiałami do nauki, realizują zróżnicowane projekty. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych 
możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europe.

Program eTwinning funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).

fundacja rozwoju systemu edukacji, krajowe biuro etwinning

 Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

 + 48 22 463 14 00

 etwinning@frse.org.pl

 www.etwinning.pl

Program eTwinning
eTwinning

Erasmus+  to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W Polsce koordynowany przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. Program oferu-
je wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji, których działalność jest związana z edukacją, 
szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, bu-
dowanie partnerstw między instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń. 

fundacja rozwoju systemu edukacji,  
narodowa agencja programu erasmus+

 Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

 +48 22 463 10 00

 kontakt@frse.org.pl

 www.erasmusplus.org.pl 

Program Erasmus+
Erasmus+ programme

http://www.etwinning.pl
http://www.erasmusplus.org.pl
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Komponent Kultura jest częścią Programu Kreatywna Europa skierowaną do instytucji, organizacji 
i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. Jego celem jest promocja 
europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie 
współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz 
dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

creative europe desk polska

 Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

 +48 22 447 61 73

 info@kreatywna-europa.eu

 / KreatywnaEuropa

 https://kreatywna-europa.eu/

Program Kreatywna Europa - komponent Kultura
Creative Europe Desk Poland Culture Sub-Programme

Komponent MEDIA działający w ramach Programu Kreatywna Europa 2014-2020 wspiera euro-
pejski sektor audiowizualny oraz kinematografię europejską. Skierowany jest do producentów fil-
mów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali 
filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich 
oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych 
przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej oraz kin promujących europejski re-
pertuar. Celem komponentu MEDIA jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, 
zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc 
w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

creative europe desk polska

 Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

 +48 22 447 61 72

 info@kreatywna-europa.eu

 / KreatywnaEuropa

 https://kreatywna-europa.eu/

Program Kreatywna Europa - komponent MEDIA
Creative Europe Desk Poland MEDIA Sub-Programme

https://pl-pl.facebook.com/kreatywnaeuropa/
https://kreatywna-europa.eu/
https://pl-pl.facebook.com/kreatywnaeuropa/
https://kreatywna-europa.eu/
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Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA (ang. SALTO Eastern 
Europe and Caucasus Resource Centre) zostało utworzone decyzją Komisji Europejskiej przy 
wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec 2003 
r. przy Polskiej Narodowej Agencji Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ (obecnie programu Era-
smus+ Młodzież). Od tego czasu funkcjonuje w ramach programów zarządzanych przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji. Nadzór nad Centrum SALTO EECA sprawuje Komisja Europejska oraz 
władza krajowa w Polsce.

SALTO EECA należy do sieci sześciu centrów SALTO YOUTH rozmieszczonych w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Wspólnym celem centrów jest podnoszenie jakości projektów młodzieżowych oraz 
wspieranie organizacji pracujących z młodzieżą i Narodowych Agencji programu Erasmus+ Mło-
dzież poprzez działania informacyjne i szkoleniowe. Więcej informacji o Sieci SALTO jest na stro-
nie www.salto-youth.net 

SALTO EECA zajmuje się wspieraniem międzynarodowej współpracy młodzieży i pracowników 
młodzieżowych z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją. Zadanie to jest realizowane poprzez 
działania informacyjne i promocyjne, organizacje wydarzeń edukacyjnych (szkolenia, seminaria, 
wizyty studyjne), akredytacje organizacji realizującymi projekty wolontariatu międzynarodowego, 
szkoleniami dla wolontariuszy itd. Na przełomie ostatnich lat SALTO EECA miało kilka wyzwań. 
W 2017 roku Centrum SALTO EECA stworzyło Sieć Centrów Informacyjnych programu Erasmus+ 
Młodzież w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji.

centrum współpracy salto z krajami europy wschodniej i kaukazu 
fundacja rozwoju systemu edukacji  |  Narodowa Agencja  
Programu Erasmus+

 Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

 +48 22 46 31 462

 eeca@salto-youth.net

 www.salto-youth.net/eeca

Centrum Współpracy z krajami Europy 
Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA
SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Centre 
 

http://www.salto-youth.net/eeca
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Program „Europa dla obywateli”
Europe for Citizens Programme 
 
Program „Europa dla obywateli” współfinansuje międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw i sieci miast oraz inne działania wspierające aktywność 
obywateli krajów europejskich. Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast 
partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej. Nabory wniosków odbywają się dwa razy 
w roku: 1 marca dla projektów realizowanych w ramach komponentu „Pamięć europejska” i „De-
mokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” – działania „Partnerstwo miast”, „Sieci 
miast” i „Projekty społeczeństwa obywatelskiego” – oraz 1 września dla działań „Partnerstwo miast” 
i „Sieci miast”. Dodatkowo, możliwe jest otrzymanie dofinansowania na statutową działalność or-
ganizacji („Granty operacyjne”) – nabory ogłaszane są na stronie internetowej Agencji Wykonawczej 
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en .
Do zadań polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” należy organizacja i prowadzenie 
szkoleń i spotkań informacyjnych, udzielanie konsultacji, informowanie o założeniach programu.

punkt kontaktowy „europa dla obywateli”

 Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

 +48 22 447 61 74 

 +48 22 447 61 16

 edo@iam.pl 

 / ProgramEuropaDlaObywateli/

 www.europadlaobywateli.pl

http://www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli/
http://www.europadlaobywateli.pl
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Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE
 
Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską w 
całości dedykowanym wdrażaniu unijnej polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

W ramach dwóch podprogramów działań – na rzecz środowiska i na rzecz klimatu można uzyskać 
wsparcie na realizację takich przedsięwzięć jak: 
innowacyjne projekty z zakresu ochrony środowiska mające na celu przetestowanie nowych roz-
wiązań mogących wymiernie przyczynić się do rozwiązania istotnego, zdefiniowanego problemu 
środowiskowego lub służących ograniczeniu zmian klimatu czy też dostosowywaniu się do skutków 
zmian klimatu, 
projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, z zastosowaniem najlepszych, sprawdzonych meryto-
rycznie i najbardziej efektywnych finansowo praktyk, 
duże projekty informacyjne oraz kampanie informacyjne służące wspieraniu polityki
w zakresie ochrony środowiska i ochrony klimatu oraz poprawie świadomości społeczeństwa w tym 
zakresie.

Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. 
Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania projektów realizowanych wspólnie przez kilka pod-
miotów, a także projektów międzynarodowych (realizowanych przez podmioty z różnych krajów UE).

W Polsce rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE pełni Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska. 
NFOŚiGW jako instytucja finansowa zapewnia ponadto dodatkowe współfinansowanie dla pro-
jektów LIFE ze środków krajowych zarówno w formie dotacji i pożyczki. Zadaniem KPK LIFE jest 
prowadzenie szerokich działań informacyjnych w zakresie możliwości i zasad uzyskania dofinan-
sowania w ramach programu w tym organizacja corocznych Dni Informacyjnych LIFE oraz szko-
leń z przygotowania wniosków o dofinansowanie. Eksperci Narodowego Funduszu służą pomocą 
konsultując treść przygotowywanych wniosków oraz zakres projektów.

krajowy punkt kontaktowy programu life 
narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wydział life

 ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

 +48 22 45 90 167 

 +48 22 45 90 490

 life@nfosigw.gov.pl 

 www.nfosigw.gov.pl

http://www.nfosigw.gov.pl
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W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) świadczymy bezpłatne oraz dostępne 
dla każdego usługi:

ocenimy, czy Twój pomysł na projekt ma szanse otrzymać dotacje lub preferencyjna pożycz-
kę z Funduszy Europejskich,
przypiszemy Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym 
z Funduszy,
poinformujemy o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
przedstawimy „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
przekażemy dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
wesprzemy Cię w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (pamiętaj, ze pracownik PIFE nie 
napisze wniosku za Ciebie, objaśni natomiast, jak przygotować taki dokument),
pomożemy w realizacji i rozliczeniu Twojego projektu – służymy wiedza dotycząca dokumen-
tów, procedur i terminów,
jeśli preferujesz kontakt bezpośredni i masz ciekawy pomysł na projekt, a nie możesz przyje-
chać do nas, my możemy przyjechać do Ciebie,
organizujemy spotkania informacyjne oraz szkolenia z tematyki Funduszy Europejskich,
jesteśmy mobilni – mamy dyżury w miejscowościach, w których nie ma siedziby naszego 
punktu,
pomagamy beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkole-
niach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu,
w naszych siedzibach znajdziesz również ciekawe publikacje związane z Funduszami Euro-
pejskimiPlacówki PIFE (obecnie 74) funkcjonują w każdym z województw, za ich funkcjono-
wanie w regionach odpowiadają urzędy marszałkowskie.

Projekt Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich jest współfinansowany ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

centralny punkt informacyjny funduszy europejskich

 ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa 

 +48 22 626 06 32

 punktinformacyjny@cpe.gov.pl

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)
European Funds Information Points

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Transgraniczne programy Interreg (programy Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej)
Crossborder Interreg programmes (European Territorial 
Cooperation programmes)

Polska uczestniczy w 7 programach, które pomagają rozwijać współpracę wzdłuż granic we-
wnętrznych UE. Ich efektem jest likwidowanie barier, które w sposób naturalny istnieją na ob-
szarach przygranicznych. Chodzi np. o poprawę infrastruktury, wspólne zwalczanie zagrożeń czy 
podejmowanie wyzwań związanych m.in. z rynkiem pracy, edukacją, przepływem ludzi. Pomo-
cy wnioskodawcom i beneficjentom udzielają Wspólne Sekretariaty – instytucje je wdrażające, 
w których pracuje międzynarodowy personel. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach po-
szczególnych programów: Południowy Bałtyk (www.southbaltic.eu), Polska-Słowacja (www.plsk.
eu), Polska-Saksonia (www.plsn.eu), Brandenburgia-Polska (www.interregva-bb-pl.eu), Meklem-
burgia -Pomorze Przednie-Brandenburgia- Polska (http://interreg5a.info), Czechy-Polska (www.
cz-pl.eu), Litwa-Polska (www.lietuva-polska.eu). Informacji o programach udziela także Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju, które jest instytucją nadzorującą realizację tych programów ze strony 
polskiej (www.ewt.gov.pl/strony/kontakt).

wspólne sekretariaty poszczególnych programów

 www.ewt.gov.pl/strony/kontakt

Krajowy Punkt URBACT jest instytucją koordynującą i wspierającą działania programu URBACT 
w Polsce. KPU działa jako współpraca Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów. Jego zadaniem jest informowanie o naborach do konkursów, wspieranie miast aplikujących, 
wspieranie miast uczestniczących w sieciach projektowych, organizowanie dni informacyjnych, 
szkoleń i wszelkich innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych, prowadzenie strony informa-
cyjnej w języku polskim, redagowanie miesięcznego biuletynu informacyjnego, wspieranie dia-
logu pomiędzy różnymi poziomami samorządu terytorialnego z wykorzystaniem doświadczenia 
URBACT oraz włączanie się w inicjatywy krajowe i międzynarodowe związane ze zrównoważo-
nym i zintegrowanym rozwojem miast.

krajowy punkt urbact związek miast polskich 

 ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, Aldo Vargas-Tetmajer 

 +48 501 927 665

 aldo.vargas@zmp.poznan.pl     info@urbact.pl 

 http://urbact.pl     http://urbact.eu/urbact-polska

URBACT III

http://www.ewt.gov.pl/strony/kontakt
http://urbact.pl
http://urbact.eu/urbact-polska
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Transgraniczne programy Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa
Crossborder European Neighbourhood 
Instrument programmes

Programy transgraniczne na zewnętrznych granicach UE w latach 2014-2020 – w przypadku 
Polski są to: program z Białorusią i Ukrainą oraz program z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). 
Zakres tematyczny projektów jest podobny jak w przypadku programów Interreg. Szczegółowych 
informacji o programach udzielają pracownicy Wspólnych Sekretariatów Technicznych programu 
Polska-Białoruś-Ukraina (www.pbu2020.eu) oraz programu Polska-Rosja (www.plru.eu). Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca tymi programami, również udziela infor-
macji na ich temat (www.ewt.gov.pl/strony/kontakt).

wspólny sekretariat techniczny programu 
polska-białoruś-ukraina  I  wspólny sekretariat  
techniczny programu polska-rosja

 https://www.ewt.gov.pl/strony/kontakt/

https://www.ewt.gov.pl/strony/kontakt/
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Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu 
Interreg Europa Środkowa  
(Europejska Współpraca Terytorialna)
National Contact Point for Interreg Central Europe

KPK Interreg Europa Środkowa świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje 
działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Pomoc można uzyskać w drodze spo-
tkań indywidualnych w Katowicach (po uprzednim uzgodnieniu terminu), telefonicznie, mailowo 
oraz w trakcie spotkań. Punkt organizuje wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, regionalnym 
i ponadregionalnym, przedstawiciele uczestniczą także w spotkaniach na zaproszenie. Punkt 
współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa Środkowa (Wiedeń, AT), po-
zostałymi punktami kontaktowymi z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Słowacji 
i Słowenii. Ponadto współpracuje z kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa Środ-
kowa - Centrum Projektów Europejskich oraz Urzędami Marszałkowskimi. Punkt świadczy także 
pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów, promowania polskich 
ofert współpracy. Punkt wspiera także polskie instytucje realizujące projekty. KPK Interreg Europa 
Środkowa opracowuje informacje na temat programu po polsku, które zamieszcza na www.ewt.
gov.pl oraz www.europasrodkowa.gov.pl

ministerstwo inwestycji i rozwoju, departament współpracy 
terytorialnej, wydział współpracy transnarodowej i 
międzyregionalnej w katowicach

 ul. Mickiewicza 15,  40-951 Katowice 

 +48 32 253 90 08

 CE@miir.gov.pl

 www.interreg-central.eu

http://www.interreg-central.eu
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KPK Interreg Region Morza Bałtyckiego świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz 
realizuje działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Pomoc można uzyskać w drodze 
spotkań indywidualnych w Katowicach (po uprzednim uzgodnieniu terminu), telefonicznie, mailo-
wo oraz w trakcie spotkań. Punkt organizuje wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, regional-
nym i ponadregionalnym, przedstawiciele uczestniczą także w spotkaniach na zaproszenie. Punkt 
współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Rostock, 
DE), kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa Środkowa - Centrum Projektów Europej-
skich, oraz Urzędami Marszałkowskimi. Ponadto punkt świadczy pomoc w zakresie poszukiwania 
partnerów projektowych. Punkt wspiera także polskie instytucje realizujące projekty. KPK Region 
Morza Bałtyckiego opracowuje informacje na temat programu po polsku, które zamieszcza na 
www.ewt.gov.pl

ministerstwo inwestycji i rozwoju, departament współpracy 
terytorialnej, wydział współpracy transnarodowej 
i międzyregionalnej w katowicach 

 ul. Mickiewicza 15,  40-951 Katowice 

 +48 32 253 90 08

 BSR@miir.gov.pl

 www.interreg-baltic.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu 
Interreg Region Morza Bałtyckiego 
(Europejska Współpraca Terytorialna)
National Contact Point for Interreg Baltic Sea Region

http://www.interreg-baltic.eu
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Krajowy Punkt Kontaktowy międzyregionalnego programu 
Interreg Europa (Europejska Współpraca Terytorialna)
National Contact Point for Interreg Europe

KPK Interreg Europa świadczy pomoc doradczą dla polskich instytucji oraz realizuje działania o cha-
rakterze informacyjnym i promocyjnym. Pomoc można uzyskać w drodze spotkań indywidualnych 
w Katowicach (po uprzednim uzgodnieniu terminu), telefonicznie, mailowo oraz w trakcie spotkań. 
Punkt organizuje wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i ponadregionalnym, przed-
stawiciele uczestniczą także w spotkaniach na zaproszenie. Punkt współpracuje ze Wspólnym Se-
kretariatem programu Interreg Europa (Lille, FR), pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi 
z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum 
Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych part-
nerów do projektów, promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracow-
nicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi. Punkt wspiera także polskie 
instytucje realizujące projekty. KPK Interreg Europa opracowuje informacje na temat programu po 
polsku, które zmieszcza na www.ewt.gov.pl

ministerstwo inwestycji i rozwoju, departament współpracy 
terytorialnej, wydział współpracy transnarodowej 
i międzyregionalnej w katowicach

 ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice 

 +48 32 253 90 08

 IE@miir.gov.pl 

 www.interregeurope.eu

http://www.interregeurope.eu
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Celem działania polskiego Punktu Kontaktowego ds. Produktów jest udzielanie informacji – na 
wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego – 
w zakresie: 

polskich przepisów technicznych odnoszących się do produktów niezharmonizowanych 
(tj. nieposiadających odrębnych uregulowań na poziomie UE), mających zastosowanie do 
konkretnego rodzaju produktu; 
wymogu uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wprowadzenie na rynek polski określone-
go produktu; 
danych kontaktowych: Punktów Kontaktowych ds. Produktów utworzonych w innych pań-
stwach członkowskich oraz właściwych organów na terytorium RP, odpowiedzialnych za nad-
zorowanie wdrożenia danych przepisów technicznych; 
polskich przepisów prawnych regulujących procedury odwoławcze w przypadku wystąpienia 
sporu miedzy właściwymi organami a podmiotem gospodarczym.

ministerstwo przedsiębiorczości i technologii,  
departament spraw europejskich

 pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

 pcp@mpit.gov.pl

 www.mpit.gov.pl

Punkty Kontaktowe ds. Produktów
Product Contact Points

http://www.mpit.gov.pl
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Zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011, w celu ułatwienia swobodnego przepływu towarów, 
punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych powinny przede wszystkim bezpłatnie dostarczać 
informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu 
budowlanego na terytorium każdego państwa członkowskiego.
Do obowiązków punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należy: 

dostarczanie przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o przepisach obowiązują-
cych na terytorium Polski mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wy-
robu budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. e rozporządzenia Nr 305/2011; 
przekazywanie (na wniosek m.in. podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego 
państwa członkowskiego):

a) przepisów technicznych mających zastosowanie do konkretnego rodzaju produktu na 
terytorium Polski,
b) informacji o tym, czy produkt ten podlega wymogowi uprzedniego wydania zezwolenia 
na mocy prawa polskiego, wraz z informacjami o zasadzie wzajemnego uznawania i sto-
sowaniu rozporządzenia Nr 764/2008 na terytorium Polski,
c) danych kontaktowych właściwych organów w Polsce (w tym dane kontaktowe do 
pracowników organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia danych przepisów 
technicznych na terytorium tego państwa członkowskiego),
d) informacji o ogólnie dostępnych na terytorium Polski środkach odwoławczych w przy-
padku wystąpienia sporu między właściwymi organami a podmiotami gospodarczymi.

główny urząd nadzoru budowlanego

 ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa 

 +48 22 661 91 93

 +48 22 661 81 96

 punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl

 https://www.gunb.gov.pl/strona/punkt-kontaktowy-ds-wyrobow-budowlanych-0

Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych
Product Contact Point for Construction

https://www.gunb.gov.pl/strona/punkt-kontaktowy-ds-wyrobow-budowlanych-0
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Dodatkowe 
informacje
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Portal Twoja Europa jest jednym z instrumentów Komisji Europejskiej, skierowanym przede 
wszystkim do osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej. Podzielony jest na dwie sekcje tema-
tyczne: „Obywatele” i „Przedsiębiorcy”. YE ma za zadanie spełniać funkcję praktycznego przewod-
nika, z prostym, zrozumiałym językiem, podkreślającym obowiązki i przysługujące obywatelom 
prawa oraz zawierającym ostrzeżenia i wskazówki. Portal dostarcza rzetelnej i aktualnej wiedzy 
dotyczącej praktycznych aspektów życia w poszczególnych krajach UE/EOG. Twoja Europa jest 
zatem przydatna i użyteczna dla Polaków, którzy planują wyjazd do innego państwa członkow-
skiego UE, niezależnie od tego czy będzie to wyjazd w celu turystycznym, podjęcia pracy/studiów, 
założenia przedsiębiorstwa, odbycia stażu/badań naukowych czy przeniesienia się na emeryturę 
do innego państwa. Komisja tłumaczy zawartość strony na wszystkie oficjalne języki UE.

Na portalu Twoja Europa za aktualizację treści odnoszącej się do Polski 
odpowiedzialne jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
Departament Spraw Europejskich, Wydział Rynku Wewnętrznego

 www.europa.eu/youreurope

Portal Twoja Europa
Your Europe (YE)

http://www.europa.eu/youreurope
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