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Integracja europejska jako Ÿród³o wzrostu
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Bezpieczeñstwo 
energetyczne

Analiza stanu
zewnêtrznej polityki
energetycznej UE

Wypracowanie
rekomendacji dla
wzmocnienia wspólnej
polityki energetycznej UE

Wspólna Polityka
Zagraniczna 
i Bezpieczeñstwa

Wzmocnienie zdolnoœci
UE do planowania 
i przeprowadzania
operacji zarz¹dzania
kryzysowego

Wzmocnienie zdolnoœci
operacyjnych UE

Rozwijanie wspó³pracy
NATO-UE

Bezpieczeñstwo
¿ywnoœciowe

Dyskusja nad 
przysz³oœci¹
Wspólnej Polityki 
Rolnej

Efektywne 
wykorzystanie
œrodków 
fi nansowych UE

Utrzymanie orientacji 
na rynek

Rozszerzenie Unii Europejskiej

Finalizacja negocjacji akcesyjnych
z Chorwacj¹

Kontynuowanie negocjacji 
akcesyjnych z Turcj¹

Postêp w negocjacjach z Islandi¹

Wsparcie europejskich aspiracji
Ba³kanów Zachodnich

Polityka s¹siedztwa

Rozwijanie Partnerstwa Wschodniego
(szczyt PW w Warszawie)

Wspieranie demokratyzacji w krajach
Afryki Pó³nocnej

Nowa strategia relacji UE ze œwiatem
Arabskim

Dynamika, pozytywna energia i solidarnoœæ to wartoœci, które symbolizuje logo.
Pokazuje Polskê jako pañstwo nowoczesne i m³ode duchem, inicjuj¹ce 
pozytywne zmiany w Europie.

Autorem logo prezydencji jest Jerzy Janiszewski – autor znanego dziœ na
ca³ym œwiecie logo „Solidarnoœci”, które sta³o siê historycznym symbolem 
polskiej drogi do wolnoœci i demokratycznych przemian w tej czêœci œwiata. 

 

Prezydencja w liczbach  

• 184 dni
• 1200 przeszkolonych ekspertów
• Ponad 30 000 delegatów – uczestników spotkañ w Polsce
• 80 ofi cerów ³¹cznikowych spoœród prawie 3000 kandydatów
• 430 mln z³ – ca³kowity bud¿et Prezydencji na lata 2010-2012
• Ponad 10 mln z³ oszczêdnoœci dziêki wsparciu partnerów 
 biznesowych
• 50 spotkañ ministerialnych w 5 miastach w Polsce
• Ponad 300 spotkañ eksperckich i 200 wydarzeñ pod patronatem 
 prezydencji
• Oko³o 1500 spotkañ w Brukseli i Luksemburgu

Priorytety 

Miasta prezydencji

Najwa¿niejsze spotkania prezydencji 
odbywaj¹ siê w piêciu miastach 
Polski. S¹ to: 
Sopot - lipiec
Wroc³aw - wrzesieñ
Kraków - paŸdziernik
Poznañ - listopad
Warszawa - grudzieñ
W wielu innych miejscach w ca³ym kraju 
organizowane s¹ spotkania eksperckie oraz 
wydarzenia pod patronatem prezydencji.

Polska prezydencja
w Radzie Unii Europejskiej 
         01.07.-31.12.2011

Bezpieczna Europa

Europa korzystaj¹ca na otwartoœci

Wybrane wydarzenia w Polsce  

1/07 Ofi cjalna inauguracja Prezydencji (Warszawa)
8/07 Wspólne posiedzenie Rady Ministrów RP z Komisj¹ 
 Europejsk¹ (Warszawa) 
2-3/09 Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych     
 UE-27 (Sopot)
17-18/09  Europejski Kongres Kobiet  (Warszawa)
29-30/09 Szczyt Partnerstwa Wschodniego (Warszawa)
8-11/09 Europejski Kongres Kultury (Wroc³aw)
5-7/10 Europejskie Forum Turystyki (Kraków)
14-15/11 V Europejski Szczyt ds. Równoœci (Poznañ)
28-29/11 Forum Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Partnerstwa     
 Wschodniego (Poznañ)
1-2/12 Konferencja wysokiego szczebla dla krajów Po³udniowego     
 S¹siedztwa UE (Warszawa) 



Kuchnia PL/Cuisine PL 

Polska prezydencja to znakomita okazja do promocji polskiej kuchni. 
Jeden z najbardziej cenionych polskich mistrzów kuchni, Adam 
Chrz¹stowski, nadzoruje kreacjê wybornego menu z polskimi potrawami, 
na bazie rodzimych produktów, na spotkania wysokiego szczebla 
w Polsce i w Brukseli. 

Zagraniczne delegacje oraz dziennikarze odwiedzaj¹cy Polskê podczas 
prezydencji otrzymaj¹ ponadto pakiet przepisów na dania polskiej kuchni, 
nowoczeœnie zaaran¿owanych przez 16 szefów kuchni, w tym trzech 
cudzoziemców, na co dzieñ pracuj¹cych w najlepszych polskich 
restauracjach. Punktem wyjœcia do ka¿dego z przepisów jest produkt 
powszechnie kojarz¹cy siê z polsk¹ kuchni¹ (np. œledŸ, ogórek, kasza, 
mak, dziczyzna). Ka¿dy przepis poprzedza zrozumia³y dla zagranicznego 
odbiorcy opis produktu, w³¹cznie z jego kontekstem kulturowym. 

Publikacjê uatrakcyjniaj¹ nowoczesne ilustracje. 

 

Krajowy Program Kulturalny Program kulturalny za granic¹

Internet, media spo³ecznoœciowe   

Upominki promuj¹ce polski design

 

About Polska  

Nowoczesny, oryginalny i bardzo funkcjonalny 
przewodnik po Polsce. W atrakcyjny i lekki sposób 
pomaga cudzoziemcom zrozumieæ Polskê i Polaków, 
odkryæ najciekawsze miejsca polecane przez grono 
osób publicznych i animatorów kultury.

Na 208 stronach prezentuje spójny, przejrzysty i aktualny 
przegl¹d najwa¿niejszych dziedzin ¿ycia gospodarczego, 
spo³ecznego i kulturalnego Polski (8 rozdzia³ów). 

Zwraca uwagê na te miejsca, ludzi i zjawiska, które 
potwierdzaj¹ wizerunek Polski jako kraju z bogatymi 

tradycjami, a jednoczeœnie kreatywnego, nowoczesnego i dynamicznego.

Art for Social Change: 1000 projektów artystycznych, 170 organizacji 
partnerskich, 60 wydarzeñ cyklicznych, 184 dni kultury 
• projekty specjalne w miastach: Krasnogruda, Warszawa,  
  Sopot, Bia³ystok, Katowice, Wroc³aw, Lublin, Kraków, Poznañ
• Europejski Kongres Kultury 8-11 wrzeœnia Wroc³aw
• oddolne inicjatywy kulturalne i Partnerstwo Wschodnie 
• debaty, warsztaty, wzornictwo, muzyka, teatr 

I, Culture: 400 projektów, 10 stolic, 10 stref czasowych, 100 dni 
• Projekty w: Brukseli, Berlinie, Kijowie, Londynie, Madrycie, 
  Miñsku, Moskwie, Pary¿u, Pekinie, Tokio.
• Filary programu: Karol Szymanowski, Czes³aw Mi³osz, Stanis³aw 
  Lem, Beats of Freedom, I, Culture Puzzle. Warsztat nowoczesnego 
  rzemios³a i I, Culture Orchestra. 
• Polskie projekty przygotowane przez Instytut Adama Mickiewicza 
  we wspó³pracy z polskimi i zagranicznymi partnerami prezentowane 
  bêd¹ w najlepszych galeriach, scenach, klubach i festiwalach:
  Bozar, La Monnaie w Brukseli, National Theater,  Whitechapel 
  Galery, London Jazz Festival w Londynie, Martin Gropius Bau 
  w Berlinie, Teatro Real w Madrycie. www.culture.pl
• Liczne projekty kulturalne Instytutów Polskich w 22 miastach 
  Europy i USA oraz kilkaset projektów z zakresu dyplomacji 
  publicznej i kulturalnej realizowanych przez ponad 100 placówek 
  dyplomatycznych RP na wszystkich kontynentach

Publikacja dostêpna na portalu prezydencji

Publikacja dostêpna 
na portalu prezydencji

Nowoczesny, oryginalny i bardzo funkcjonalny 
przewodnik po Polsce. W atrakcyjny i lekki sposób 
pomaga cudzoziemcom zrozumieæ Polskê i Polaków, 
odkryæ najciekawsze miejsca polecane przez grono 
osób publicznych i animatorów kultury.

Na 208 stronach prezentuje spójny, przejrzysty i aktualny 
przegl¹d najwa¿niejszych dziedzin ¿ycia gospodarczego, 
spo³ecznego i kulturalnego Polski (8 rozdzia³ów). 

Zwraca uwagê na te miejsca, ludzi i zjawiska, które 
potwierdzaj¹ wizerunek Polski jako kraju z bogatymi 

O polskiej prezydencji mo¿na pisaæ d³ugo i zajmuj¹co. Dbaj¹c o œrodowisko naturalne, w tej broszurze œwiadomie ograniczamy siê jednak 
do wskazania kluczowych hase³, pojêæ i statystyk. Po wiêcej informacji zapraszamy na ofi cjalny portal internetowy www.pl2011.eu. 

Polska Prezydencja to Zielona Prezydencja.    

Zwyciêskimi projektami zosta³y:
• B¹czki (Monika Wilczyñska)
• Aktówki (Ania Kuczyñska)
• Mleko i miód (Beza projekt)
• Spinki z krzemieniem pasiastym (Dorota Kempko)

Delegaci przyje¿d¿aj¹cy na spotkania prezydencji 
tradycyjnie otrzymuj¹ drobny upominek...
Polska prezydencja postawi³a na m³odych, polskich 
projektantów, minimalizm, tradycyjne materia³y, 
nowoczesnoœæ nawi¹zuj¹c¹ do tradycji i natury. 

www.prezydencja.nina.gov.pl   www.uwaganakulture.pl

www.pl2011.eu twitter.com/pl2011_eu

facebook.com/Polskaprezydencja2011

youtube.com/PolskaPrezydencja


