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Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
Weź udział w „Gwiezdnym Kręgu” i wygraj staż w PE!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii
Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od 2004 roku! Celem realizowanego
przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad
funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale
także i państwa członkowskie.
Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na
zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych
finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody
rzeczowe.
Portal Olimpiady można znaleźć >>> tutaj.

Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
Rekordowe zatrudnienie

Spada bezrobocie i rosną płace - Komisja Europejska opublikowała najnowsze doroczne
sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagrodzeń. - Aktualny poziom
zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano – przypomina komisarz Marianne
Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce pozostaje niższe wynagradzanie pracowników
tymczasowych.
Tegoroczne wydanie potwierdza, że na unijnym rynku pracy odnotowano pozytywne tendencje:
235 mln osób ma pracę, zatrudnienie w skali UE wzrosło w porównaniu z poziomem sprzed
kryzysu, a bezrobocie wynosi 7,6 proc., czyli zbliża się do poziomu sprzed recesji. Ze
sprawozdania wynika również, że aktualnie osobom bezrobotnym łatwiej jest znaleźć pracę. Z
drugiej strony bardziej elastyczne rozwiązania na rynku pracy przynoszą korzyści zarówno
pracodawcom, jak i pracownikom.
Szczegóły dotyczące sprawozdania można znaleźć >>> tutaj.
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Zamiast słów
Napisz scenariusz, wygraj wyjazd do Brukseli

Innowacje
Konkurs dla innowatorek

5 września komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas zainaugurował piątą edycję
konkursu o Europejską Nagrodę dla Innowatorek organizowanego w ramach programu
Horyzont 2020. Celem KE jest wyróżnienie kobiet-przedsiębiorców, które swoje innowacyjne
pomysły wcieliły w życie i z sukcesem wprowadziły na rynek. Do konkursu można zgłaszać się
do 15 listopada 2017.
Szczegóły konkursu można znaleźć >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:
 Pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę
danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach
handlowych >>> tutaj.



Okiem eksperta: dr Ewa Heczko-Hyłowa o polityce przestrzennej polskich miast >>>
tutaj.
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