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Eurogrant tom 1  2009 PL FUNDUSZE, RPO 

Eurogrant tom 3  2009 PL FUNDUSZE, RPO 

Equality for women and men  2005 EN RÓWNOŚĆ PŁCI, AKTY 
PRAWNE 

Training for mobility. Mobility 
for training 

 2010 EN MOBILNOŚĆ, WYJAZDY 

Projekt Europa 2030  2010 PL PROGNOZA, KRYZYS, 
PRZYSZŁOŚĆ 

Polskie przewodnictwo w 
Radzie Unii Europejskiej 

 2012 PL POLSKA, PREZYDENCJA, 
PRZEWODNICTWO, RADA 

Sprawozdanie ogólne 
dotyczące działalności Unii 
Europejskiej - 2009 

 2010 PL UNIA, KRYZYS, 2009 

Sprawozdanie ogólne 
dotyczące działalności Unii 
Europejskiej - 2010 

 2011 PL UNIA, KRYZYS, 2010 

Międzyinstytucjonalny 
przewodnik redakcyjny 

 2011 PL TŁUMACZENIA, DZIENNIK 
URZĘDOWY, JĘZYKI OFICJALNE 

Program operacyjny Kapitał 
Ludzki 

  PL KAPITAŁ LUDZKI, PROGRAM 
OPERACYJNY 

Program operacyjny Rozwój 
Polski Wschodniej 

 2007 PL Polska Wschodnia, program 
operacyjny 

Fundusze Europejskie dla 
przedsiębiorców 

  PL przedsiębiorcy, inwestycje, 
fundusze, paiiiz 

Women in science  2010 EN nauka, kobiety, badania, 
historia, równość 

Teksty informacyjne o Unii 
Europejskiej 

 2009 PL unia, funkcjonowania, 
instytucje, prawa, stosunki 
zewnętrzne, rynek, obywatele 

Eures: the story so far. 
Matching jobs and skills in 
Europe for 15 years 

 2009 EN praca, mobilność, bezrobocie 

Europe in figures. Eurostat 
yearbook 2011 

Eurostat 2011 EN yearbook, 2011, rocznik 
statystyczny 

Building parliament: 50 years 
of european parliament 
history 

PE 2009 EN parlament europejski, historia 
parlamentu 

Młodzi 2011 KMRM 2011 PL młodzież, aktywność, 
pokolenia, diagnoza, zmiana 
pokoleń 

Hand made by POKL MRR  PL program operacyjny kapitał 
ludzki, podsumowanie, 
przykłady projektów, projekty 

Witamy w Parlamencie PE 2012 PL parlament europejski, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CD-11-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-CD-11-001
http://bookshop.europa.eu/en/building-parliament-pbQA7007089/
http://bookshop.europa.eu/en/building-parliament-pbQA7007089/
http://bookshop.europa.eu/en/building-parliament-pbQA7007089/
http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfriendly.pdf
https://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/hand_made_www.pdf
http://bookshop.europa.eu/pl/witamy-w-parlamencie-europejskim-pbQA3111336/
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Europejskim przewodnik 

the skill matching challenge  cedefop 2010 EN rynek pracy, analiza rynku, 
umiejętności 

Working and ageing. Guidance 
and counselling for mature 
learners 

cedefop 2011 EN starzenie się społeczeństwa, 
pokolenia, wymiana pokoleń, 
bezrobocie 

Skills. Supply and demand in 
Europe 

cedefop 2010 EN prognoza, umiejętności, rynek 
pracy, bezrobocie 

Empowering the young of 
Europe to meet labour market 
challenges 

cedefop 2011 EN młodzież, rynek pracy, 
bezrobocie, edukacja 

Sieci informacyjne Unii 
Europejskiej w Polsce 

Marta Grabowska 2012 PL sieć informacyjna, punkty 
informacyjne, europe direct, 
enterprise europe network, 
eures, eurodesk, rcie, 

5 lat członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej w perspektywie 
społecznej 

UKIE 2009 PL polska, unia, członkostwo, 
społeczeństwo, świadomość 
społeczna 

Traktat z Lizbony. Główne 
reformy ustrojowe Unii 
Europejskiej 

UKIE 2008 PL lizbona, traktat, traktat 
lizboński, reforma unii, 
reforma, konstytucja dla 
Europy 

Unia Europejska. Perspektywy 
społeczno-ekonomiczne 
3/2011. Spis treści 

WSG 2011 PL społeczeństwo, ekonomia, 
wolontariat, 

Model flexicurity WSG 2009 PL praca, elastyczność, rynek 
pracy, zatrudnienie, 
bezrobocie 

Unia Europejska. Perspektywy 
społeczno-ekonomiczne 
2/2010 

WSG 2010 PL wykluczenie, edukacja, 
uczenie się przez całe życie, 
marginalizacja, ubóstwo, 
polityka społeczna, Wielka 
Brytania, dyskryminacja, sport, 
obszary wiejskie 

Unia Europejska. Perspektywy 
społeczno-ekonomiczne 
1(4)/2012 

WSG 2012 PL osoby starsze, aktywizacja, 
demografia, 

Studia i analizy europejskie 
8/2011 

WSG 2011 PL sprawy zagraniczne, 
bezpieczeństwo, współpraca 
policyjna, schengen, polityka 
monetarna, solidarność 
energetyczna, polityka 
sąsiedztwa, grupa 
wyszehradzka, chorwacja, 
serbia, dyplomacja 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15275.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/19076.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/19076.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/19076.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/15540.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/15540.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/czlonkostwo_polski_w_ue/Historia/2009_5_lat_polski_w_ue_perspektywa_spoleczna_wyd_popr.pdf
http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/czlonkostwo_polski_w_ue/Historia/2009_5_lat_polski_w_ue_perspektywa_spoleczna_wyd_popr.pdf
http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/czlonkostwo_polski_w_ue/Historia/2009_5_lat_polski_w_ue_perspektywa_spoleczna_wyd_popr.pdf
http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Traktat_z_Lizbony.pdf
http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Traktat_z_Lizbony.pdf
http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Traktat_z_Lizbony.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Spis%20tre%C5%9Bci%20nr%203.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20nr%202.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20nr%202.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20nr%202.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20nr%204.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20nr%204.pdf
http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20nr%204.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ED8_po_2_korekcie(1).pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ED8_po_2_korekcie(1).pdf
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Studia i analizy europejskie 
7/2011 

WSG 2011 PL równouprawienie, mobilność, 
rynek pracy, dyskryminacja, 
terroryzm, partnerstwo 
wschodnie, prawa człowieka 

Studia i analizy europejskie 
5/2010 

WSG 2010 PL ubóstwo, wykluczenie, 
polityka społeczna, rynek 
pracy, wykluczenie cyfrowe, 
obszary wiejskie, prawa 
człowieka, turcja 

Studia i analizy europejskie 
4/2009 

WSG 2009 PL rumunia, bułgaria, polska, 
migracja, terroryzm, 
partnerstwo wschodnie, 
francja, turcja, rozszerzenie, 
współpraca sądowa 

Studia i analizy europejskie 
3/2009 

WSG 2009 PL galileo, infrastruktura, nauka, 
edukacja, szkolnictwo wyższe, 
lobbing, welfare state, 
państwo dobrobytu, 
innowacje 

Studia i analizy europejskie 
2/2008 

WSG 2008 PL budżet, rynek pracy, 
mobilność, migracje, 
mobilność, traktat lizboński, 
zmiany klimatu,tłumaczenia 

Studia i analizy europejskie 
1/2008 

WSG 2008 PL wielokulturowość, welfare 
state,dialog międzykulturowy, 
państwo dobrobytu 

EU transport in figures KE 2013 EN transport, statystyki, rynek 
pracy, bezrobocie 

Energy, transport and 
environmental indicators 

KE 2012 EN energia, transport, 
środowisko, ochrona 
środowiska, 

EU energy in figures KE 2012 EN energia, statystyki, środowisko 

Pocketbook on the 
enlargement countries 

KE 2012 EN rozszerzenie, państwa 
kandydujące, kandydaci, unia, 
chorwacja, islandia, 
czarnogóra, macedonia, 
serbia, turcja, albania, bośnia i 
hercegowina, kosowo 

Energy, transport and 
environment indicators 

KE 2011 EN energia, transport, 
środowisko, ochrona 
środowiska 

Key figures on Europe KE 2011 EN unia europejska, unia, europa, 
dane podstawowe 

Pocketbook on candidate and 
potential candidate countries 

KE 2009 EN kandydaci, potencjalni 
kandydaci, unia, rozszerzenie, 

http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ed-7_druk(1).pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ed-7_druk(1).pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ed5druk(1).pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ed5druk(1).pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE%20nr4-on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE%20nr4-on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE%20nr3-on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE%20nr3-on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE%20nr2-wersja%20on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE%20nr2-wersja%20on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE-nr1%20wersja%20on-line.pdf
http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/SiAE-nr1%20wersja%20on-line.pdf
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSDK12001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSDK12001
http://bookshop.europa.eu/pl/eu-energy-in-figures-pbMJAB12001/
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSGM12001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSGM12001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSDK11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSDK11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEI11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSPF09001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSPF09001
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chorwacja, macedonia, turcja, 
albania, bośnia i hercegowina, 
czarnogóra, serbia, kosowo 

Science, technology and 
innovation in Europe 

KE 2010 EN nauka, badania, technologia, 
innowacje, europa, inwestycje, 
kreatywność 

Science, technology and 
innovation in Europe 

KE 2009 EN nauka, badania, technologia, 
innowacje, europa, inwestycje, 
kreatywność 

Pocketbokk on enlargement 
countries 

KE 2011 EN rozszerzenie, kandydaci, 
państwa kandydujące, 
chorwacja, macedonia, 
islandia, czarnogóra, turcja, 
albania, bośnia i hercegowina, 
kosowo, serbia 

Key figures on european 
business with special feature 
on SMEs 

KE 2011 EN biznes, przedsiębiorczość, 

The EU in the world. A 
statistical portrait 

KE 2010 EN unia, ue, stosunki 
międzynarodowe 

Active ageing and solidarity 
between generations. A 
statistical portrait of the 
European Union 2012 

KE 2012 EN unia, demografia, solidarność 
międypokoleniowa 

Regions of the European 
Union. A statistical portrait - 
2009 edition 

KE 2009 EN regiony, unia, statystyki 

Statistical portrait of the 
European Union 2008 

KE 2008 EN unia, statystyki, dialog 
międzykulturowy 

The EU in the world 2013. A 
statistical portrait 

KE 2013 EN unia, statystyki, 2013, stosunki 
międzynarodowe 

5 years of Poland's 
Membership of the European 
Union in the Social Context 

KE 2009 EN unia, polska, członkostwo, 
podsumowanie, 
społeczeństwo, 

Reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej z 2008 r. (health check) 
z punktu widzenia interesów 
wybranych państw 
członkowskich 

UKIE 2008 PL unia, wspólna polityka rolna, 
rolnictwo, reforma 

Pakiet klimatyczno-
energetyczny. Analityczna 
ocena propozycji Komisji 
Europejskiej 

UKIE 2008 PL pakiet klimatyczny, pakiet 
klimatyczno-energetyczny, 
środowisko, klimat, 

Reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej w kontekście potrzeb i 

UKIE 2008 PL rolnictwo, polska, ue, wspólna 
polityka rolna 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EM-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EM-10-001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KS3009148
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KS3009148
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSGM11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSGM11001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DH-06-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DH-06-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DH-06-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-32-10-333
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-32-10-333
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP11001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP08001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP08001
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSEP08001
http://bookshop.europa.eu/en/statistical-portrait-of-the-european-union-2008-pbKSEP07001/
http://bookshop.europa.eu/en/statistical-portrait-of-the-european-union-2008-pbKSEP07001/
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KS3012861
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KS3012861
http://www.msz.gov.pl/resource/25af1269-1587-432e-8662-bf744fa31ad1:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/25af1269-1587-432e-8662-bf744fa31ad1:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/25af1269-1587-432e-8662-bf744fa31ad1:JCR


Biblioteka Europe Direct 

Tytuł Autor 
Rok 

wydania 
Język Słowa kluczowe 

interesów polskiego rolnictwa 

Polityka rolna Unii 
Europejskiej po 2013 roku 

UKIE 2008 PL rolnictwo, ue, 2013, wspólna 
polityka rolna 

Raport generalny na temat 
działalności Unii Europejskiej 
2005 

KE 2006 PL ue, raport, sprawozdanie 

Raport generalny na temat 
działalności Unii Europejskiej 
2006 

KE 2007 PL ue, raport, sprawozdanie 

Sprawozdanie ogólne 
dotyczące działalności Unii 
Europejskiej 2007 

KE 2008 PL ue, raport, sprawozdanie 

Figures for the future. 20 
years of sustainable 
development in Europe? A 
guide for citizens 

KE 2012 EN rozwój zrównoważony, rozwój, 
obywatele, przewodnik, 
przyszłość, prognoza 

The monetary policy of the 
ECB 

EBC 2011 EN europejski bank centralny, 
polityka monetarna, budżet 

The ABC of European Union 
law 

 2010 EN prawo unijne, prawo, ue, 
przewodnik 

Podręcznik zarządzania 
projektami miękkimi w 
kontekście Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

EFS 2006 PL fundusze, zarządzanie 
projektem, projekt, europejski 
fundusz społeczny 

Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy 

 2005 PL unia, ue, konstytucja dla 
europy, konstytucja, traktat 

Europe in figures. Eurostat 
yearbook 2012 

KE 2012 EN unia, yearbook, rocznik 
statystyczny, 2012 

Employment and Social 
Development in Europe 2012 

KE 2012 EN unia, zatrudnienie, rynek 
pracy, praca, bezrobocie, 
rozwój, społeczeństwo 

2011 yearbook. Living and 
working in Europe 

Eurofound 2012 EN yearbook, rocznik 
statystyczny, zatrudnienie, 
praca 

Trends in job quality in Europe Eurofound 2012 EN praca, zatrudnienie, ue, 
bezrobocie 

Sprawozdanie ogólne z 
działalności Unii Europejskiej 
2011 

KE 2012 PL sprawozdanie, ue, 2011 

Zrozumieć rozszerzenie. 
Polityka rozszerzenia Unii 
Europejskiej 

KE 2007 PL rozszerzenie, kandudaci, ue, 
państwa członkowskie 

Zmniejszanie nierówności 
zdrowotnych w Unii 

KE 2010 PL nierówności, ochrona zdrowia, 
ue, społeczeństwo 

http://bookshop.europa.eu/pl/rapport-generalny-na-temat-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2005-pbKAAD06001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/rapport-generalny-na-temat-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2005-pbKAAD06001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/rapport-generalny-na-temat-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2005-pbKAAD06001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/raport-generalny-na-temat-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2006-pbKAAD07001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/raport-generalny-na-temat-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2006-pbKAAD07001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/raport-generalny-na-temat-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2006-pbKAAD07001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/sprawozdanie-og-lne-dotycz-ce-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2007-pbKAAD08001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/pl/sprawozdanie-og-lne-dotycz-ce-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2007-pbKAAD08001/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
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się, strefa schengen, 
schengen, granica, granice 
wewnętrzne, 

Przewodnik po prawach 
obywatela UE. Swoboda 
przemieszczania się i pobytu w 
Europie 
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się, strefa schengen, 
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EU information and assistance 
services 
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Sieci informacyjne Unii 
Europejskiej w Polsce 

KE 2012 PL ue, sieć informacyjna, 
informacje, europe direct, een, 
eures, europass, eurodesk, 

Komisja Europejska 2010-2014 KE 2010 PL komisja europejska, komisja, 
komisarz 

Wsparcie na rzecz 
podwyższania wartości 
gospodarczej lasów udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego Na Rzecz Rozwoju 
Obszaru Wiejskich 

Europejski 
Trybunał 
Obrachunkowy 

2013 PL lasy, fundusze, obszary 
wiejskie, rozwój 

Siedem spełnionych marzeń. 
Droga do sukcesu z 
Europejskim Funduszem 
Społecznym 

KE 2013 PL efs, europejski fundusz 
społeczny 

Drugnet. Europe emcdda 2013 EN narkotyki, uzależnienie, 
polityka antynarkotykowa 

Europejski System Transferu i 
Akumulacji Punktów (ECTS). 
Krótki przewodnik 

FRSE 2006 PL ects, erasmus, studia, nauka, 
stypendia 

Trainers in continuing VET: 
emerging competence profile  

cedefop 2013 EN edukacja, lifelong learning, 
uczenie się przez całe życie 

Smaki Europy. Kulinarna 
podróż po Europeie w 27 
przepisach 

KE 2013 PL rolnictwo, rozwój, tradycja, 
kuchnia, żywność 

Fundamental rights of 
migrants in an irregular 
situation in the European 
Union 

fra 2013 EN migranci, prawa podstawowe, 
migracje, imigracja 

Fundamental rights: key legal 
and policy developments in 
2011 

fra 2012 EN prawa podstawowe 

work programme 2013 cedefop 2013 EN europa 2020, szkolenia, 
fundusze, VET, cvet, 

Basic figures on the EU. 
Summer 2013 edition 

eurostat 2013 EN eurostat, dane statystyczne, 
podstawowe dane, ue 

Key publications of the 
European Union 2013 

 2013 EN ue, publikacje, instytucje 

Polityka. Nr 28(2915)10.07-
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 2013 PL  

Metro. 10.07.2013  2013 PL  

Take two KE 2010 EN fundusze, wsparcie, ue 

Budujemy przyszłość, jakiej 
pragniemy 

Europejska 
Agencja 
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rozwój, rolnictwo, surowce, 
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Środowiska globalizacja, odpady, 
zanieczyszczenia 

Mobilna młodzież. Europa 
wspiera młodych 

KE 2012 PL młodzież, mobilność, eu, 
fundusze 

Erasmus: I am one of the two 
million who did it! 

KE 2010 EN erasmus, mobilność, studia, 
praca, studenci 

Erasmus - Facts, figures and 
trends. The european union 
support for student and staff 
exchanges and university 
cooperation in 2009/2010 

KE 2011 EN erasmus, mobilność, studia, 
praca, szkoły wyższe, praktyki 

Erasmus - Facts, figures and 
trends. The european union 
support for student and staff 
exchanges and university 
cooperation in 2010-11 

KE 2012 EN erasmus, mobilność, studia, 
praca, szkoły wyższe, praktyki 

Erasmus. Changing lives 
opening minds for 25 years 

KE 2012 EN erasmus, mobilność, studia 

Erasmus. higher education. 
Fostering Internationalisation 
at European universities 

KE 2010 EN eramus, mobilność, studia, 
internacjonalizacja 

Jedziesz na stypendium? 
Poznaj swoje prawa. 
Przewodnik dotyczący praw 
mobilnych studentów w Unii 
Europejskiej 

KE 2011 PL erasmus, prawa studentów, 
mobilność, studenci, wyjazdy, 
stypendia 

Problemy z UE? Kto może Ci 
pomóc? 

Europejski 
Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

2011 PL prawa obywatelskie, rzecznik 
praw obywatelskich, ue, 
ombudsman 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki dla początkujących 

MRR 2011 PL kapitał ludzki, pokl, poradnik, 
fundusze 

Zasada równości szans kobiet i 
mężczyzn w projektach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

MRR 2010 PL kapitał ludzki, pokl, równość 
szans, poradnik, fundusze 

Co warto wiedzieć o 
politykach horyzontalnych w 
PO KL 

MRR 2010 PL kapitał ludzki, pokl, poradnik, 
fundusze, polityka 
horyzontalna, polityki 
horyzontalne, 
przedsiębiorczość 

Przegląd inspirujących 
pomysłów na włączanie 
perspektywy równości szans  

MRR 2010 PL efs, kapitał ludzki, pokl, 
równość szans 

Kto jest kim? Przewodnik po 
Prezydencji 

MSZ 2011 PL, DE, 
EN, FR 

prezydencja, polska, 
przewodnictwo, rada, ue 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=6860&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=6860&type=2&furtherPubs=yes
http://bookshop.europa.eu/en/erasmus-pbNC3109226/
http://bookshop.europa.eu/en/erasmus-pbNC3109226/
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus1011_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus1011_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus1011_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus1011_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus1011_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/poster_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/poster_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/success10_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/success10_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/success10_en.pdf
http://bookshop.europa.eu/pl/jedziesz-na-stypendium-poznaj-swoje-prawa-pbNC3210556/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/pl/jedziesz-na-stypendium-poznaj-swoje-prawa-pbNC3210556/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/pl/jedziesz-na-stypendium-poznaj-swoje-prawa-pbNC3210556/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/pl/jedziesz-na-stypendium-poznaj-swoje-prawa-pbNC3210556/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/pl/jedziesz-na-stypendium-poznaj-swoje-prawa-pbNC3210556/?CatalogCategoryID=_kaep2OwrVMAAAE8WAtiz3EK
http://bookshop.europa.eu/pl/problemy-z-ue--pbQK3210596/
http://bookshop.europa.eu/pl/problemy-z-ue--pbQK3210596/
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/poradnik_POKL_dla_poczatkujacych.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/poradnik_POKL_dla_poczatkujacych.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
https://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/horyzont.pdf
https://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/horyzont.pdf
https://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/horyzont.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/podrecznik_gender_POKL.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/podrecznik_gender_POKL.pdf
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/podrecznik_gender_POKL.pdf
http://www.archiwalny.mon.gov.pl/pliki/File/Banery_do_wydzrzen_Prezydencji_RP/download/who_is_who_wersja_online_final_new.pdf
http://www.archiwalny.mon.gov.pl/pliki/File/Banery_do_wydzrzen_Prezydencji_RP/download/who_is_who_wersja_online_final_new.pdf
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Budujące inwestycje. Czas 
zmian 

MRR  PL polska, inwestycje, 
infrastruktura, gospodarka, 
turystyka, drogi, kolej 

Fundusze Europejskie 2007-
2013 dla Kujawsko-
Pomorskiego 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

2010 PL fundusze, inwestycje, 
kujawsko-pomorskie, rpo 

Dobre praktyki Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
Polsce 

MRR 2008 PL, EN fundusze, pokl, efs, dobre 
praktyki 

Dobre praktyki Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
Polsce 

MRR 2009 PL, EN fundusze, pokl, efs, dobre 
praktyki 

20 lat jednolitego rynku 
europejskiego 

KE 2012 PL, EN rynek wewnętrzny, wspólny 
rynek 

N-lex Wspólny portal prawa 
krajowego 

  PL prawo, ue, prawo krajowe 

Spotlight on VET. Ireland cedefop 2013 EN VET, narodowe ramy 
kwalifikacji, irlandia, edukacja 

Vocational education and 
training in Cyprus 

cedefop 2012 EN edukacja zawodowa, cypr, 
szkolenia 

Drugnet Europe 81 emcdda 2013 EN narkotyki, leczenie, 
uzależnienie, używki 

PV status report 2012. 
Research, Solar Cell 
Production and Market 
Implementation of 
Photovoltaics 

KE 2012 EN środowisko, odnawialne źródła 
energii, ogniwa 
fotowoltaniczne, energia 
solarna 

Pomoc z Funduszu 
solidarności Unii Europejskiej 
udzielona w związku z 
trzęsieniem ziemi w Abruzji z 
2009 r. - Adekwatność i koszt 
działań 

Europejski 
Trybunał 
Obrachunkowy 

2012 PL pomoc humanitarna, fundusz 
solidarności 

Fundusze Europejskie. Zobacz, 
jak wiele się zmienia 

MRR  PL inwestycje, fundusze, polska 

Jedna waluta dla jednej 
Europy 

KE 2012 PL euro, finanse, wspólna waluta 

Zarządzanie gospodarcze w UE KE 2012 PL gospodarka, ue, unia 
gospodarcza i walutowa 

Wniosek Komisji Europejskiej 
dotyczący wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-
2020 

KE 2011 PL budżet, ramy finansowe, 

http://bookshop.europa.eu/pl/20-lat-jednolitego-rynku-europejskiego-pbKM3012669/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000Om6dQGPd;sid=q9o9Fz-G75g9cW6IumKjsF2jrAk7xJ1F14o=
http://bookshop.europa.eu/pl/20-lat-jednolitego-rynku-europejskiego-pbKM3012669/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000Om6dQGPd;sid=q9o9Fz-G75g9cW6IumKjsF2jrAk7xJ1F14o=
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbookshop.europa.eu%2Fpl%2Fn-lex-pbOA3112778%2Fdownloads%2FOA-31-12-778-PL-D%2FOA3112778PLD_002.pdf%3Bpgid%3Dy8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000jCxe-0cs%3Bsid%3DoG_H4YrL6
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbookshop.europa.eu%2Fpl%2Fn-lex-pbOA3112778%2Fdownloads%2FOA-31-12-778-PL-D%2FOA3112778PLD_002.pdf%3Bpgid%3Dy8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000jCxe-0cs%3Bsid%3DoG_H4YrL6
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/21006.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20281.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20281.aspx
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/81
http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV%20reports/PVReport-2012-Part1.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV%20reports/PVReport-2012-Part1.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV%20reports/PVReport-2012-Part1.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV%20reports/PVReport-2012-Part1.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV%20reports/PVReport-2012-Part1.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-solidarity-fund-s-response-to-the-2009-abruzzi-earthquake-pbQJAB12023/
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-solidarity-fund-s-response-to-the-2009-abruzzi-earthquake-pbQJAB12023/
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-solidarity-fund-s-response-to-the-2009-abruzzi-earthquake-pbQJAB12023/
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-solidarity-fund-s-response-to-the-2009-abruzzi-earthquake-pbQJAB12023/
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-solidarity-fund-s-response-to-the-2009-abruzzi-earthquake-pbQJAB12023/
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-solidarity-fund-s-response-to-the-2009-abruzzi-earthquake-pbQJAB12023/
http://www.smartlink.pl/images/stories/Wydawnictwa/PDF/folder_PO_IS_PL.pdf
http://www.smartlink.pl/images/stories/Wydawnictwa/PDF/folder_PO_IS_PL.pdf
http://bookshop.europa.eu/pl/jedna-waluta-dla-jednej-europy-pbKC7606642/
http://bookshop.europa.eu/pl/jedna-waluta-dla-jednej-europy-pbKC7606642/
http://bookshop.europa.eu/pl/zarz-dzanie-gospodarcze-w-ue-pbKC3212135/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
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Prezydencja bez prezydenta MSZ 2011 PL prezydencja, przewodnictwo, 
rada, rada ue 

Prezydencja w Radzie Unii 
Europejskiej 

MSZ 2011 PL prezydencja, przewodnictwo, 
polska 

Polska w strefie Schengen UKIE 2008 PL schengen, granice, polska 

Poznaj Traktat z Lizbony UKIE 2008 PL lizbona, traktat, reforma 

Zapomniana Europa UKIE 2008 PL europa, integracja, ruch 
paneuropejski 

Euro. Wspólna waluta 
europejska 

UKIE 2008 PL euro, waluta, finanse, unia 
walutowa 

Polska wieś w Unii 
Europejskiej 

UKIE 2008 PL wieś, unia, polska, obszary 
wiejskie, rolnictwo 

Wielokulturowe województwo 
podlaskie w Unii Europejskiej 

KE 2012 PL podlasie, unia, polska, 
wielokulturowość, mniejszości 

Euro: gotowość do działania KE 2008 PL euro, waluta, finanse 

Ochrona środowiska. 
Przedsiębiorcy 

UKIE 2008 PL środowisko, ochrona 
środowiska, natura, przyroda, 
przedsiębiorcy, biznes 

Europe and Agriculture KE  EN rolnictwo, warsztaty, unia 

Skuteczne rozwiązywanie 
problemów w Europie 

  PL solvit, unia, problemy, 
rozwiązywanie problemów 

Wspólna polityka rybołóstwa 
w liczbach. Podstawowe dane 
statystyczne 

KE 2012 PL rolnictwo, rybołóstwo, 
wspólna polityka rybołóstwa 

Get help and advice on your 
purchase abroad 

KE  EN pomoc prawna, rynek 
wewnętrzny 

Focus on: Young people and 
entrepreneurship 

KE 2013 EN młodzież, przedsiębiorczość, 
dobre praktyki 

Unia Europejska KE 2010 bg, es, cs, 
da, de, 
et, el, en, 
fr, ga, it, 
lv, lt, hu, 
mt, nl, pl, 
pt, ro, sk, 
sl, fi, sv 

unia, dzieci, przewodnik 

Dobre praktyki w promocji 
projektów, Przewodnik dla 
beneficjentów programu 
Infrastruktura i Środowisko 

MRR 2012 PL polska, infrastruktura i 
środowisko, program 
operacyjny, dobre praktyki, 
przewodnik beneficjenta, 

Niezwykłe przygody Maksa 
Europejskiego 

MRR  PL fundusze, dzieci, promocja 

Obywatel UE ue 2013 pl obywatelstwo ue, prawa 
obywatela, ue, petycja, opieka 

http://issuu.com/msz.gov.pl/docs/prezydencja_bez_prezydenta
http://bookshop.europa.eu/pl/euro-gotowo-do-dzia-ania-pbKC8107173/
http://bookshop.europa.eu/pl/europe-agriculture-pbKF3110622/
http://bookshop.europa.eu/pl/skuteczne-rozwi-zywanie-problem-w-w-europie-pbKM7606296/
http://bookshop.europa.eu/pl/skuteczne-rozwi-zywanie-problem-w-w-europie-pbKM7606296/
http://bookshop.europa.eu/pl/wsp-lna-polityka-rybo-wstwa-w-liczbach-pbKLAH09001/
http://bookshop.europa.eu/pl/wsp-lna-polityka-rybo-wstwa-w-liczbach-pbKLAH09001/
http://bookshop.europa.eu/pl/wsp-lna-polityka-rybo-wstwa-w-liczbach-pbKLAH09001/
http://bookshop.europa.eu/en/get-help-and-advice-on-your-purchase-abroad-pbND3110913/
http://bookshop.europa.eu/en/get-help-and-advice-on-your-purchase-abroad-pbND3110913/
http://bookshop.europa.eu/pl/youth-in-action-programme-pbNC3012585/
http://bookshop.europa.eu/pl/youth-in-action-programme-pbNC3012585/
http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Promocja_dynamiczna.html
http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Promocja_dynamiczna.html
http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Promocja_dynamiczna.html
http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Promocja_dynamiczna.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/przygody_maksa_europejskiego_01.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/przygody_maksa_europejskiego_01.pdf
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dyplomatyczna, 
przemieszczanie się 

Twoja Europa. Twoje prawa  KE 2012 pl, de jednolity rynek, ue, wspólny 
rynek 

Ty możesz mieć wpływ na 
prawo ue! Europejska 
inicjatywa obywatelska - 
przewodnik 

KE 2011 pl, de inicjatywa obywatelska 

Benio mistrzem! KE 2011 pl środowisko, odpady, recycling, 
upcycling, surowce 

Wniosek Komisji Europejskiej 
dotyczący wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-
2020 

KE 2011 pl finansze, budżet, ramy 
finansowe, 2020 

Strefa Euro KE  pl euro, strefa euro, waluta, 
finanse 

Unia Europejska po Traktacie z 
Lizbony 

ue 2013 PL dvd, lizbona, traktat, unia, 
traktat z lizbony 

Odzyskaj kontrolę nad swoimi 
danymi osobowymi 

KE 2012 pl internet, daneosobowe, 
ochrona danych osobowych, 
unia 

Razem z Tomkiem wymyśl i 
narysuj lepsze środowisko 

KE 2011 pl środowisko, ekologia, 
zróżnoważony rozwój, dzieci, 
kolorowanka, 

52 gestów na rzecz 
różnorodności biologicznej 

KE 2011 pl środowisko, ekologia, 
różnorodność biologiczna, 
natura 2000 

Woda to życie. W jaki sposób 
ramowa dyrektywa wodna 
chroni zasoby wodne Europy  

KE 2011 pl środowisko, ekologia, woda, 
dyrektywa ramowa, zasoby 
wodne, dorzecza 

Czy chcielibyście pić wodę ze 
ścieków? Broszura na temat 
wody przeznaczona dla 
młodzieży 

KE 2012 PL, EN woda, środowisko, ekologia, 
ścieki, odpady, młodzież 

Działania UE przeciw zmianom 
klimatu. Europejski System 
Handlu Emisjami(ETS) 

KE 2009 PL zmiany klimatu, środowisko, 
handel emisjami, spaliny, 
zmiany klimatu 

Rolnictwo i rozwój wsi. 
Praktyczny przewodnik 

PE 2009 PL rolnictwo, rozrój wsi, prow, 
wieś, polityka strukturalna, 
polityka spójności, wspólna 
polityka rolna 

Climate change - what is it all 
about? 

KE 2009 EN klimat, zmiany klimatu, 
środowisko 

Zrób dobry interes z Komisją 
Europejską. Wskazówki dla 

KE 2009 PL komisja europejska, przetarg, 
zamówienia, usługi, 

http://bookshop.europa.eu/pl/twoja-europa-twoje-prawa-pbKM3212120/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejska-inicjatywa-obywatelska-pbNA3011330/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejska-inicjatywa-obywatelska-pbNA3011330/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejska-inicjatywa-obywatelska-pbNA3011330/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejska-inicjatywa-obywatelska-pbNA3011330/
http://bookshop.europa.eu/pl/benio-mistrzem--pbKH3210583/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/wniosek-komisji-europejskiej-dotycz-cy-wieloletnich-ram-finansowych-na-lata-2014-2020-pbKV3211914/
http://bookshop.europa.eu/pl/odzyskaj-kontrol-nad-swoimi-danymi-osobowymi-pbDS3011409/
http://bookshop.europa.eu/pl/odzyskaj-kontrol-nad-swoimi-danymi-osobowymi-pbDS3011409/
http://bookshop.europa.eu/pl/razem-z-tomkiem-wymy-l-i-narysuj-lepsze-rodowisko-pbKH3110910/
http://bookshop.europa.eu/pl/razem-z-tomkiem-wymy-l-i-narysuj-lepsze-rodowisko-pbKH3110910/
http://bookshop.europa.eu/pl/52-gest-w-na-rzecz-r-norodno-ci-biologicznej-pbKH3210600/
http://bookshop.europa.eu/pl/52-gest-w-na-rzecz-r-norodno-ci-biologicznej-pbKH3210600/
http://bookshop.europa.eu/pl/woda-to-ycie-pbKH3109164/
http://bookshop.europa.eu/pl/woda-to-ycie-pbKH3109164/
http://bookshop.europa.eu/pl/woda-to-ycie-pbKH3109164/
http://bookshop.europa.eu/pl/czy-chcieliby-cie-pi-wod-ze-ciek-w--pbKH3011368/
http://bookshop.europa.eu/pl/czy-chcieliby-cie-pi-wod-ze-ciek-w--pbKH3011368/
http://bookshop.europa.eu/pl/czy-chcieliby-cie-pi-wod-ze-ciek-w--pbKH3011368/
http://bookshop.europa.eu/pl/czy-chcieliby-cie-pi-wod-ze-ciek-w--pbKH3011368/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejski-system-handlu-emisjami-ets--pbKH3008332/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejski-system-handlu-emisjami-ets--pbKH3008332/
http://bookshop.europa.eu/pl/europejski-system-handlu-emisjami-ets--pbKH3008332/
http://bookshop.europa.eu/pl/praktyczny-przewodnik-pbBA8009659/
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potencjalnych wykonawców  przedsiębiorcy 

Eastern Partnership. 
Partnerstwo Wschodnie 

MSZ  PL, EN polska, prezydencja, 
partnerstwo wschodnie, 
armenia, gruzja, azerbejdżan, 
ukraina, białoruś, mołdowa, 
mołdawia, współpraca, 
polityka sąsiedztwa 

Swobodny przepływ osób w 
Europie. Strefa Schengen 

KE  PL schengen, swoboda przepływu 
osób, granice 

Tajemnica sukcesu 2011. 
Przedsiębiorczość poza 
rozpoczęciem działalności: 
Przedsiębiorcy drugiej zansy i 
przeniesienie własności 
przedsiębiorstwa 

KE 2011 PL przedsiębiorcy, działalność 
gospodarcza, dobre praktyki, 
gospodarka 

Tajemnica sukcesu 2012-13. 
Europejskie MŚP jako 
mistrzowie na arenie 
międzynarodowej 

KE 2012 PL przedsiębiorcy, działalność 
gospodarcza, dobre praktyki, 
gospodarka, mśp 

Przewodnik po Traktacie z 
Lizbony 

KE 2010 PL lizbona, traktat, traktat z 
lizbony, unia, przewodnik 

Witamy w Parlamencie 
Europejskim 

PE 2012 PL parlament europejski, pe, 
przewodnik, instytucje ue 

Parlament Europejski. Pytania, 
które chcielibyście zadać, ale 
nie wiecie kogo zapytać 

PE 2012 PL parlament europejski, pe 

Komitet Regionów i polska 
prezydencja w Radzie Unii 
Europejskiej 

KR 2011 PL polska, prezydencja, komitet 
regionów 

Jak działa Unia Europejska. 
Przewodnik po instytucjach 
europejskich 

KE 2012 PL unia, instytucje, komisja, rada, 
parlament, komitet 

Fundusze UE - przewodnik dla 
początkujących. Przegląd 
przepisów finansowych i 
możliwości finansowania na 
lata 2007 - 2013 

KE 2012 PL unia, fundusze, przepisy 
finansowe, przewodnik, 
finansowanie, programy, 
projekty, budżet 

Parlament Europejski PE 2009 PL Parlament, pe, unia 

Komisja Euroepjska 2010-2014 KE 2010 PL Komisja, ke, unia 

Europa 2020. Europejska 
strategia na rzecz wzrostu 

KE 2012 PL Unia, Europa 2020, rozwój 

Współpraca ponadnarodowa z 
perspektywy realizowanych 
Projektów 

Krajowa 
Instytucja 
Finansująca 

 PL Projekty, współpraca 
ponadnarodowa 

Innowacje bez granic. Biuletyn Centrum 2013 PL Unia, projekty, młodzież, 
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http://www.kiw-pokl.org.pl/images/biblioteka_kiw/biuletyn_kiw/Biuletyn_IBG_03_2013.pdf
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Krajowej Instytucji 
Wspomagającej PO KL 
03/2013 

Projektów 
Europejskich 

szkolenia, po kl, kapitał ludzki 

PO nitce do KLębka MRR 2013 PL PO Kl, kapitał ludzki, efs, 
fundusze 

Miniprzewodnik po ewaluacji 
projektów innowacyjnych PO 
KL. Zalecenia Krajowej 
Instytucji Wspomagającej 

Centrum 
Projektów 
Europejskich 

2012 PL Kapitał ludzki, ewaluacja, 
ocena 

Przedsiębiorstwa. Nowa 
rewolucja przemysłowa 

KE 2013 PL Przedsiębiorstwa, unia, 
gospodarka, przemysł 

Środowisko. Zdrowe i 
zrównoważone środowisko 
naturalne dla przyszłych 
pokoleń 

KE 2013 PL 
środowisko, unia, ochrona 
środowiska, klimat 

Konsumenci. Po pierwsze – 
konsumenci 

KE 2013 PL 
konsumenci, rynek , ochrona 
praw konsumentów, 
konkurencja 

Granice i bezpieczeństwo. 
Budujemy otwartą i 
bezpieczną Europę 

KE 2013 PL 
granice, bezpieczeństwo, 
migracje, frontex, europol 

Unia gospodarcza i walutowa 
oraz euro. Wspieranie 
stabilności, wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu w 
Europie 

KE 2013 PL 
unia gospodarcza i walutowa, 
wzrost gospodarczy, rozwój, 
euro 

Pomoc humanitarna i ochrona 
ludności. Pomoc ofiarom 
katastrof i konfliktów oraz 
ochrona osób zagrożonych  

KE 2013 PL 
pomoc humanitarna, konflikty, 
echo 

Nawierzchnie utwardzone - 
ukryte koszty 

KE 2013 PL 
transport, drogi, środowisko, 
ochrona środowiska 

Improving the quality of 
teaching and learning in 
Europe`s higher education 
institutions 

KE 2013 EN 
edukacja, szkoły wyższe, 
jakość kształcenia, nauka 

Wsparcie UE na rzecz 
sprawowania rządów w 
Demokratycznej Republice 
Konga 

Europejski 
Trybunał 
Obrachunkowy 

2013 PL 
Kongo, Demokratyczna 
Republika Konga, ets, rząd, 
demokracja 

Smarter, Greener, more 
inclusive? Indicators to 
support the Europe 2020 
strategy 

eurostat 2013 EN 
środowisko, ubóstwo, europa 
2020, strategia rozwoju, 
zmainy klimatu 

Media społecznościowe i KE 2013 PL obszary wiejskie, wieś, rozwój, 
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rozwój obszarów wiejskich media społecznościowe, 
lokalne grupy działania 

Rolnictwo. Partnerstwo 
między Europą a rolnikami 

KE 2013 PL 
rolnictwo, prow, środowisko, 
rozwój, gospodarka, wspólna 
polityka rolna 

 

http://bookshop.europa.eu/pl/rolnictwo-pbNA7012020/
http://bookshop.europa.eu/pl/rolnictwo-pbNA7012020/

