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Europa w internecie

Zawartość
• Wyszukiwanie informacji o UE i Europie

• Informacje na temat ustawodawstwa, sądownictwa i kształtowania 
polityki UE

• Aktualne informacje

• Informacje o działaniach UE

• Informacje o państwach członkowskich

• Dotacje i pożyczki - statystyki

• Dane kontaktowe

• Informacje o terminologii, lingwistyce i tłumaczeniach

• Część informacji niedostępna w języku polskim
Poza linkami w tekście, wiele z obrazów zamieszczonych w prezentacji również zawiera odnośniki do dodatkowych informacji.

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015



Europa w internecie

Wyszukiwanie informacji o UE
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Wyszukiwanie informacji o UE

Wyszukiwarka UE umożliwiająca znalezienie informacji 
publikowanych przez instytucje i agencje UE na portalu EUROPA 
[EUROPA Search nie wyszukuje informacji na stronie EUR-Lex]

Serwis Search Europa, stworzony przez Europejskie Centrum 
Dziennikarstwa, umożliwia znalezienie informacji na portalu EUROPA 

[w tym na stronie EUR-Lex]

ECLAS to główny katalog bibliograficzny ułatwiający znalezienie 
publikacji UE, książek naukowych, artykułów o tematyce związanej z 

UE [Odnośniki do pełnych bezpłatnych wersji, jeżeli są dostępne]

Na stronie EU Bookshop można zakupić wersje drukowane 
lub pobrać darmowe wersję elektroniczne publikacji UE. 

2015: nowy Search Engine [Niektóre starsze publikacje są niedostępne w wersji elektronicznej; 
nie dotyczy to dokumentów UE. EU Bookshop Newsletter] EU Bookshop powiązane są również:  TED –

Open Data Portal - Cordis

EUR-Lex jest oficjalną wyszukiwarką UE zapewniającą dostęp do 
aktów prawnych UE. Nowa wersja strony działa od 2013. 
Stara wersja jest wciąż aktywna (nie jest jednak aktualizowana od 1.04.14)
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http://searcheuropa.eu/
http://searcheuropa.eu/
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=pl
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=pl
http://publications.europa.eu/en/search-centre
http://publications.europa.eu/en/newsletter
http://ted.europa.eu/
http://open-data.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://old.eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
https://bookshop.europa.eu/pl/home/
https://bookshop.europa.eu/pl/home/
http://ec.europa.eu/eclas/F
http://ec.europa.eu/eclas/F


Wyszukiwanie informacji o UE

Rejestry dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz
Komisji Europejskiej + Rejestr Dokumentów Procedury Komitetowej mogą
być wykorzystywane do wyszukiwania “nieopublikowanych” informacji o UE,
niedostępnych przez portal EUROPA

Większość starszych dokumentów UE nie jest dostępna w wersji elektronicznej, choć
pewną część można znaleźć na stronie Historical Archives, która służy regularnej
archiwizacji obecnych stron UE. Elektroniczny dostęp do starszych dokumentów UE można
uzyskać głownie przez internetowe bazy danych zewnętrznych organizacji:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI) (Archiwum integracji europejskiej)

3. CVCE (wcześniej Nawigator Europejski (ENA))

Google jest oczywiście dodatkowym narzędziem do wyszukiwania informacji o UE i Europie
oraz publikacji UE. Nie należy jednak oczekiwać, że WSZYSTKIE tego rodzaju informacje
można uzyskać za pośrednictwem Google.
NB: Google Scholar zawęża wyszukiwanie do materiału naukowego

Zbiory archiwalne

ESO zapewnia dostęp do dokumentów UE, stron internetowych, książek oraz 
artykułów naukowych, informacji dla interesariuszy UE, źródeł wiadomości itp.
[Subskrypcja; głównie źródła anglojęzyczne + unikalny zestaw 100 
przewodników po politykach. instytucjach oraz państwach członkowskich EU]
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+ Blue Guide –
poradnik dostępu do 

archiwum MSZ państw 
członkowskich oraz 

instytucji UE

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=PL
http://www.consilium.europa.eu/register/pl/content/int/?typ=ADV&lang=PL
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/recherche.cfm?CL=pl&
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=pl
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm
http://www.archidok.eu/
http://aei.pitt.edu/
http://www.cvce.eu/en
http://scholar.google.pl/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/pdf/blueguide_pdf_201404_pdf/
https://www.google.co.uk/
https://www.google.co.uk/


Informacje o Unii Europejskiej

Źródła informacji prawnej
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Unia Europejska
Akty prawne

• Akty ustawodawcze
– Pierwotne

• Traktaty

– Wtórne
• Regulacje [Prawo europejskie]

• Dyrektywy [Prawo ramowe UE]

• Akty pomocnicze
• Rozporządzenia

• Decyzje

• Zalecenia

• Opinie

Więcej informacji
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http://europa.eu/eu-law/index_pl.htm


Unia Europejska
Decyzje sądowe

• Sądy
– Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Sprawy C)

– Sąd [dawniej ECFI] (Sprawy T)

– Sąd do spraw Służby Publicznej (Sprawy F)

• Orzecznictwo
– Wyroki

– Opinie

– Orzeczenia

Więcej informacji
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/


Informacja o aktach prawnych
EUR-Lex

EUR-Lex jest oficjalnym źródłem informacji o aktach prawnych UE
Można dzięki niemu znaleźć: Przyjęte/ Proponowane akty prawne/ wyroki ECJ itp. EUR-Lex zawiera też informacje o 

procesie powstawania wniosku ustawodawczego PreLex (obecna nazwa ‘Procedures’) oraz streszczenia aktów prawnych 
UE. Stopniowo do bazy dodawane są pełne elektroniczne wersje starszych aktów prawnych UE
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http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1429450811756&action=update
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=pl


Informacja o aktach prawnych
EUR-Lex –

Na co warto zwrócić uwagę…

Uproszczona wyszukiwarka na stronie 
głównej. Istnieją również zaawansowane 

opcje wyszukiwania

Możliwość wyświetlenia 
dokumentu w trzech językach 

równocześnie

Możliwość rejestracji w celu 
zapisywania wyników 

wyszukiwania oraz subskrypcji RSS

Możliwość selekcji wyświetlanych informacji
(Sekcja ”Procedura” zawiera informacje, 

poprzednio ujęte w bazie PreLex)
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Informacja o aktach prawnych
EUR-Lex –

Na co warto zwrócić uwagę…
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Należy zwrócić uwagę na dostępność streszczeń aktów prawnych.  
Nowość od lipca 2015: większe znaczenie Krajowych Środków

Wykonawczych (NIM) w procesie wyszukiwania

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436716459025&uri=CELEX:32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1436716459025&uri=CELEX:32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?qid=1436716459025&uri=CELEX:32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32002L0092&qid=1436716459025


Informacja o aktach prawnych
Kluczowe sekcje w EUR-Lex

Zobacz również: Streszczenia dla obywateli:
Niektóre dyrekcje generalne komisji publikują 

streszczenia głównych aktów przygotowawczych 
dla obywateli

[np. sanitarne / rolnicze / badawcze]

Ujednolicanie/ kodyfikacja / modyfikacje
[Więcej informacji]

Wersje wiarygodne: Dziennik urzędowy / 
Zbiór orzeczeń

Europejski identyfikator prawodawstwa [ELI]
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Krajowe środki wykonawcze dostępne 
bezpośrednio w EUR-Lex

Nowy system numeracji aktów prawnych UE 
(od stycznia 2015)

Wyszukiwanie proste /  Zaawansowane

• Dziennik Urzędowy [1952- ]
• Traktaty
• Akty prawne [NB. Wersje ujednolicone]

• Akty przygotowawcze [COM / JOIN / SWD / SEC]

• Streszczenia prawodawstwa UE [niezintegrowane]

• Procedury ustawodawcze [dawniejPreLex]

• Wykazy aktów prawnych / przygotowawczych / 

ujednolicających / orzecznictwa / 

rejestr umów międzynarodowych

• Indeks A-Z / EUROVOC / Site-map /

• Krajowe środki wykonawcze / N-Lex

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/summaries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/citizens-summaries/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=citizen_summaries
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/consolida_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/codifica_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/content/legis/avis_consolidation.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/content/oj/e-oj.html?locale=pl
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1026(01)&from=PL
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Legislation_Identifier
http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-national-impelmenting-measures-11208-14.pdf
http://publications.europa.eu/code/pl/pl-110203.htm
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=pl
http://old.eur-lex.europa.eu/en/newsletter/newsletter_20120220.htm
http://old.eur-lex.europa.eu/en/newsletter/newsletter_20120220.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation-preparation.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/case-law.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/inter-agree.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/content/glossary/glossary.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/content/site-map/site-map.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_pl.htm


– CURIA: 
• Wyszukiwarka
• Dostęp przez numery spraw
• Komunikaty prasowe
• Wyszukiwanie rozprawy

– EUR-Lex: 
• Wyszukiwarka
• Przeglądaj
• Wykaz orzecznictwa (nowy system od roku 2010)

Informacje o sądownictwie
Trybunał sprawiedliwości: orzecznictwo

Orzecznictwo ECJ jest dostępne w EUR-Lex lub na stronie ECJ CURIA

Europejska sygnatura orzecznictwa/ ECLI / ECJ i ECLI

+ Podsumowania ważniejszych orzeczeń ECJ 2005-2011

Dzięki tym źródłom można znaleźć orzeczenia ECJ oraz opinie rzecznika generalnego

Europejski portal e-sprawiedliwości zawiera informacje 
na temat systemów prawnych oraz procedur w każdym 

z państw członkowskich UE

+ Dyrekcja generalna konkurencji w Komisji Europejskiej 
prowadzi bazę spraw dotyczących konkurencji
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Nowy  regulamin postępowania przed Sądem
obowiązujący od 1 lipca 2015

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1415547869846&name=collection:eu-law-case-law&type=named&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=pl
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0056_pl.htm
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-pl.do?init=true
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl&init=true
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2015:105:TOC


Dostęp do informacji na temat 
ustawodawstwa oraz orzecznictwa

w państwach członkowskich UE
Na stronie EUR-Lex można znaleźć szczegółowe informacje na 
temat ustawodawstwa krajowego wprowadzającego przepisy 
prawa UE oraz orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE

Strona N-Lex oferuje (w niektórych przypadkach bezpośredni) 
dostęp do ustawodawstwa krajowego większości państw 

członkowskich UE.

Platforma międzyparlamentarnej wymiany informacji UE
zapewnia dostęp do raportów parlamentów krajowych 

dotyczących projektów i inicjatyw legislacyjnych UE

COSAC jest Konferencją Komisji do Spraw Unijnych 
Parlamentów Unii Europejskiej 

DEC.NAT – National Decisions jest bazą Stowarzyszenia Rad 
Państwa oraz Najwyższych sądów administracyjnych Unii 
Europejskiej. Pozwala na dostęp do orzecznictwa sądów 

poszczególnych krajów dotyczących prawa UE

Na portalu e-Justice można znaleźć linki do ustawodawstwa 
oraz orzecznictwa krajowego państw członkowskich UE
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http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=PL
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=PL
http://old.eur-lex.europa.eu/pl/newsletter/newsletter_20080530.htm
http://old.eur-lex.europa.eu/pl/newsletter/newsletter_20110914.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_pl.htm
http://old.eur-lex.europa.eu/pl/newsletter/newsletter_20120619.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do
http://www.cosac.eu/en/
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law.html?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_pl.htm
http://www.cosac.eu/
http://www.cosac.eu/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl


Wyszukiwanie informacji o UE

Śledzenie polityk unijnych
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Zawiera odnośniki do powiązanych 
stron w bazie IPEX i PreLex [zobacz 

przykład] oraz streszczenia 
kluczowych etapów

Dodatkowa baza danych ułatwiająca śledzenie projektów 
aktów prawnych UE oraz innych inicjatyw:

Śledzenie rozwoju polityk unijnych:
Monitorowanie projektów aktów 
prawnych UE oraz innych inicjatyw

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

Na stronie EUR-Lex można prześledzić obecnie cały 
proces powstawania wniosku ustawodawczego: od 

momentu jego przedstawienia, aż do chwili gdy stanie 
się prawem. PreLex jako osobna baza danych została 

zawieszona w grudniu 2014Legislative Procedures

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5774032
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=pl
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=pl
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=pl
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html


• Rada Unii Europejskiej

• Parlament Europejski

• Komisja Europejska

• Procedura komitetowa
– [Stary rejestr] / [Sprawozdanie komisji]

– [Sprawozdania roczne]

Śledzenie polityk unijnych:

Rejestry dokumentów

Pomimo niedociągnięć, rejestry 
dokumentów prowadzone przez 

UE ułatwiają znalezienie 
dokumentów niedostępnych za 
pośrednictwem innych źródeł, 

zwłaszcza projektów oraz 
dokumentów grup roboczych i 
komitetów oraz najnowszych 

wersji nowych aktów prawnych 
jeszcze przed ich oficjalną 

publikacją
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http://www.consilium.europa.eu/register/pl/content/int/?typ=ADV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=PL
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=pl
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=pl
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.archive&&CLX=pl
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/annual_report_2013_pl.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report&CLX=pl
http://europa.eu/publications/official-documents/
http://europa.eu/publications/official-documents/


Nowy portal poświęcony Przejrzystości stworzony w czerwcu 2012 gromadzi
informacje, aby ułatwić obywatelom śledzenie procesu tworzenia polityki UE.

• Dostęp do ustawodawstwa
• Twój głos w Europie – Konsultacje społeczne
• Ocena skutków
• Rejestr grup ekspertów
• Procedura komitetowa (Grupy doradcze)
• Rejestr służący przejrzystości
• Dostęp do dokumentów (Rejestry dokumentów)
• Informacje o beneficjentach finansowania UE
• Kodeks postępowania pracowników
• Portal otwartych danych

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

Śledzenie polityk unijnych: 

Portal poświęcony przejrzystości

http://ec.europa.eu/transparency/index_pl.htm
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Śledzenie polityk unijnych: 

Komisja Europejska

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_pl.pdf


Śledzenie polityk unijnych: 

Komisja Europejska
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http://ec.europa.eu/atwork/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/atwork/index_pl.htm


Śledzenie polityk unijnych: 

Komisja Europejska

Ta strona umożliwia śledzenie kluczowych działań Komisji Europejskiej

•Wytyczne polityczne na następną kadencję – Przewodniczący Juncker, Lipiec 2014
• Program prawodawstwa I prac komisji [2015 I poprzednie]
•Coroczne przemówienie Przewodniczącego KE do członków PE (State of the Union Speech) 
wrzesień 2011-2013 (brak 2014) oraz 2015 [#SOTEU]
• Cotygodniowe obrady komisji [Porządek obrad i Protokoły]
• Szczegółowe plany działania Komisji

– [‘Planowane’ and ‘Przyjęte’ ]
• Strona internetowa dyrekcji generalnych oraz służb Komisji Europejskiej
• Plany zarządzania dyrekcji generalnych

– Roczne plany zarządzania/Roczne sprawozdania z działalności/ Raport skonsolidowany

Przesłuchania komisarzy w Parlamencie Europejskim, Wrzesień-Październik 2014
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http://ec.europa.eu/atwork/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_pl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_(European_Union)
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/about/state-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/
http://soteu.eu/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10060&CFID=109249&CFTOKEN=b1b406d68d75cf6d-8C0805AC-A426-423A-6F521F45064FB2C8&language=pl
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10061&CFID=109249&CFTOKEN=b1b406d68d75cf6d-8C0805AC-A426-423A-6F521F45064FB2C8&language=pl
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_programming_2014.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/execution_report_2014.pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_pl.htm
http://www.elections2014.eu/pl/new-commission/hearings
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_pl
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf


Śledzenie polityk unijnych: 

Budżet UE

Strona zawierająca informacje o budżecie UE
• Objaśnienie budżetu
• Wieloletnie ramy finansowe [2007-13 / 2014-20]
• Informacje na temat budżetu na rok 2015 [Podsumowanie budżetu 2015]
• Informacje na temat budżetu na rok 2016

Treść projektów oraz przyjętych budżetów
UE jest także dostępna przez EUR-Lex

Europejski Trybunał Obrachunkowy
Kontrolę finansów UE

Sprawozdania
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http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2015/2015_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/2015/2015_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2015/2015_en.cfm
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm


• Strona główna

• Strona przewodniczącego Rady Europejskiej
Strategiczny plan działań Unii Europejskiej w czasach zmian (Priorytety EU na lata 2014-19)

• Komunikaty prasowe i oświadczenia

Śledzenie polityk unijnych: 

Rada Europejska

Donald Tusk został wybrany Przewodniczącym Rady
Europejskiej 30 Sierpnia 2014
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http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1195644
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/


• Programy grup prezydenckich
– 18-miesięczny program  prezydencji: włoskiej, łotewskiej I luksemburskiej, 

Lipiec 2014 – Grudzień 2015

• Strona oraz program prezydencji
– Luksemburg: Prezydencja UE, Lipiec-Grudzień 2015

• Program prezydencji

• Wnioski końcowe prezydencji
- Wnioski końcowe prezydencji

- Wnioski poprzednich prezydencji UE od roku 1975
• Sprawozdanie z prezydencji dotyczące stanu realizacji priorytetowych wskazówek zawartych w 

konkluzjach Rady Europejskiej [Ostatnia aktualizacja: 20.06.14]

• EPRS: Konkluzje Rady Europejskiej –zgodność ze zobowiązaniami [Ostatnia aktualizacja: 17.03.15]

Śledzenie polityk unijnych: 

Prezydencja w radzie UE
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https://eu2015.lv/the-presidency-and-eu/trio-presidency
http://www.eu2015lu.eu/fr/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/index.php
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=pl&f=st_10812_2014_rev_1
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUD_547542_2015_march_edition_EUCO_rolling_checklist.pdf
http://www.es2015.lv/en/presidency-preparations/presidency-logo
http://www.es2015.lv/en/presidency-preparations/presidency-logo
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html


• Rada funkcjonuje na dwóch poziomach 
– Ministerialny / Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej

• Poziom ministerialny
– Posiedzenia Rady na poziomie ministerialnym

– Transmisja internetowa z wydarzeń i posiedzeń Rady

– Porządek przyszłych obrad Rady

• Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej
– Spis organów przygotowawczych Rady

– Porządki obrad / Raporty dotyczące posiedzeń

Śledzenie polityk unijnych: 

Rada Unii Europejskiej

Nowe logo od Lipca 2014
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http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/council-eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/preparatory-bodies/
http://www.consilium.europa.eu/register/pl/content/out/?PUB_DOC=>0&RESULTSET=1&DOT_CD=TX|CM&i=AGNDTXCM&ROWSPP=25&DOC_LANCD=PL&ORDERBY=DOC_DATE DESC&typ=SET&NRROWS=500&TARGET_YEAR=2015
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/coreper/


• Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

• Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
(EEAS)

Śledzenie polityk unijnych: 

Wysoki przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Federica Mogherini została wybrana Wysokim 
Przedstawicielem na lata 2014-2019 w dniu 30 Sierpnia 2014
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http://eeas.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/
http://www.eeas.europa.eu/high-representative-about/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/high-representative-about/index_en.htm


• Działalność Parlamentu Europejskiego

• Najnowsze wiadomości

• Debaty
• Aktualne oraz archiwalne debaty

• PE Na żywo

• EuroparlTV

• Protokoły posiedzeń

• Przyjęte teksty

• Komisje

Śledzenie polityk unijnych:

Parlament Europejski

Wyszukiwarki informacji na temat Parlamentu Europejskiego:
• Analizy
• Oświadczenia EPRS / Publikacje EPRS

Informacje na temat wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, Maj 

2014 (ESO)
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http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/home.html
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/supporting-analyses-search.html
http://epthinktank.eu/tag/briefings/
http://epthinktank.eu/category/publications/
http://www.elections2014.eu/pl
http://www.elections2014.eu/pl
http://www.europeansources.info/advSearchLink?keyword=European parliament election 2014 &searchOption=all
http://bookshop.europa.eu/en/fact-sheets-on-the-european-union-pbBAAA13001/downloads/BA-AA-13-001-EN-C/BAAA13001ENC_002.pdf?FileName=BAAA13001ENC_002.pdf&SKU=BAAA13001ENC_PDF&CatalogueNumber=BA-AA-13-001-EN-C
http://bookshop.europa.eu/en/fact-sheets-on-the-european-union-pbBAAA13001/downloads/BA-AA-13-001-EN-C/BAAA13001ENC_002.pdf?FileName=BAAA13001ENC_002.pdf&SKU=BAAA13001ENC_PDF&CatalogueNumber=BA-AA-13-001-EN-C
http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/diamantopoulou/photos/ad111103_2.jpg
http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/diamantopoulou/photos/ad111103_2.jpg
http://www.charlestannock.com/hemicycle.jpg
http://www.charlestannock.com/hemicycle.jpg


Śledzenie polityk unijnych:

Dialog obywatelski

Obywatele mogą brać udział w kształtowaniu polityki UE
Konsultacje – Dialog obywatelski – Zaproponuj nowe prawo w UE
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A co TY byś zmienił w UE w roku 2015?

http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/2014/12/22/changes-like-see-eu-2015/
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl


Informacje o Unii Europejskiej

Bieżące informacje: Oficjalne źródła UE
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Śledzenie bieżących informacji:

Oficjalne internetowe źródła UE

Wiadomości i usługi medialne 
udostępniane przez Komisję Europejską

Główna baza danych zawierająca komunikaty 
prasowe UE, wystąpienia oraz inne źródła 

wiadomości
Midday Express / Top News / Latest
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Na stronie można znaleźć szczegółowe 
informacje na temat przyszłych i 

przeszłych wydarzeń w instytucjach UE

Tu można znaleźć wszystkie kanały RSS 
dotyczące UE [+ listy mailingowe/ podkasty]

http://europa.eu/press_room/mailing-rss/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/mailing-rss/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=middayExpress
http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&query=Top news&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/recentPressReleasesAction.do?guiLanguage=en&hits=500
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/search.htm
http://europa.eu/rapid/search.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://europa.eu/newsroom/calendar/


• EU: Newsroom: Audiowizualne

• Europa przez satelitę (EbS)

• Europarl TV
• Parlament Europejski na żywo

• Rada Unii Europejskiej na żywo
• TV Newsroom

• Europejski Bank Centralny

Śledzenie bieżących informacji:
Źródła UE:  TV / Webstreaming / Wideo
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http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://video.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://video.consilium.europa.eu/
http://video.consilium.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm


• Sprawozdanie ogólne z działalności Unii 
Europejskiej

• EUROPA: Dobry punkt startowy w 
poszukiwaniu informacji o UE

Śledzenie bieżących informacji:
Źródła UE:Dla obywateli
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http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_pl.htm
http://europa.eu/index_pl.htm
http://europa.eu/index_pl.htm
http://europa.eu/index_pl.htm
http://bookshop.europa.eu/pl/sprawozdanie-og-lne-z-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2014-pbNAAD15001/downloads/NA-AD-15-001-EN-N/NAAD15001ENN_002.pdf?FileName=NAAD15001ENN_002.pdf&SKU=NAAD15001ENN_PDF&CatalogueNumber=NA-AD-15-001-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/sprawozdanie-og-lne-z-dzia-alno-ci-unii-europejskiej-2014-pbNAAD15001/downloads/NA-AD-15-001-EN-N/NAAD15001ENN_002.pdf?FileName=NAAD15001ENN_002.pdf&SKU=NAAD15001ENN_PDF&CatalogueNumber=NA-AD-15-001-EN-N


Śledzenie bieżących informacji:
Źródła UE: Europe Media Monitor

Europe Media Monitor (EMM) jest systemem gromadzenia oraz analizy 
bieżących informacji, stworzony z myślą o instytucjach UE oraz organizacjach 

państw członkowskich. Trzy serwisy NewsBrief, NewsExplorer oraz MedISys są 
dostępne dla każdego.
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http://emm.jrc.it/overview.html
http://emm.jrc.it/overview.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/pl/latest.html
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/pl/latest.html
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/homeedition/en/home.html


European Union Information

Bieżące informacje: Źródła nieoficjalne

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015



• Internetowe źródła wiadomości
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Politico.EU

• Gazety
- Gazety europejskie
- European Voice
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Agence Europe
– Europolitics

Śledzenie bieżących informacji:

Źródła nieoficjalne

Większość pism dostępnych jest 
zarówno w papierowej, jak i 

elektronicznej formie
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http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/en/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.eubusiness.com/
http://www.politico.eu/
http://www.onlinenewspapers.com/european-newspapers.htm
http://www.europeanvoice.com/
http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/aktuell.html
http://www.voxeurop.eu/pl
http://www.eufeeds.eu/index.php/pl
http://www.agenceurope.com/EN/index.html
http://europolitics.info/
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/en/HomePage
http://www.euractiv.com/en/HomePage
http://www.eufeeds.eu/index.php/pl
http://www.eufeeds.eu/index.php/pl
http://www.eurotopics.net/
http://www.eurotopics.net/
http://www.agenceurope.com/
http://www.agenceurope.com/
http://www.eubusiness.com/
http://www.eubusiness.com/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.voxeurop.eu/pl
http://www.voxeurop.eu/pl
http://www.politico.eu/
http://www.politico.eu/
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe


• Europejscy nadawcy
• Członkowie Europejskiej Unii nadawców
– Euronews
– Europejskie wiadomości w serwisach: BBC / DW / France24 etc
– Euranet [Zasięg Europejskiej stacji radiowej został ograniczony po wycofaniu finansowania z UE w 2013 roku]

– EurActiv
– viEUws

Śledzenie bieżących informacji:

Źródła nieoficjalne
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http://www3.ebu.ch/members
http://pl.euronews.com/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.dw-world.de/dw/0,,653,00.html?id=653
http://www.france24.com/en/europe
http://www.euranet.eu/
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.vieuws.eu/
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/
http://www.vieuws.eu/
http://www3.ebu.ch/home
http://www3.ebu.ch/home
http://pl.euronews.com/
http://pl.euronews.com/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.dw.de/program/whats-on-tv/s-9102-9798
http://www.dw.de/program/whats-on-tv/s-9102-9798
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/


Śledzenie bieżących informacji:

Wybór źródeł informacji

Wszystkie wymienione serwisy udostępniają 
informacje w języku angielskim
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http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://www.german-screenings.de/index.php?id=5
http://www.german-screenings.de/index.php?id=5
http://www.france24.com/en/
http://www.france24.com/en/
http://www.thenews.pl/1
http://www.thenews.pl/1
http://www.euractiv.com/en/HomePage
http://www.euractiv.com/en/HomePage
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.corriere.it/english/
http://www.corriere.it/english/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.elpais.com/english/
http://www.elpais.com/english/
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.irishtimes.com/
http://www.irishtimes.com/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://www.dutchnews.nl/
http://www.dutchnews.nl/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.europeanvoice.com/
http://www.europeanvoice.com/
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.thelocal.com/
http://www.thelocal.com/
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/


Śledzenie bieżących informacji:

Media społecznościowe

Instytucje EU coraz częściej 
używają mediów 

społecznościowych, aby 
dotrzeć do szerszego grona 

odbiorców

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://europa.eu/contact/take-part/facebook/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/take-part/facebook/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/social-media_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/social-media_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00fd7b595a/Social-media.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00fd7b595a/Social-media.html


Śledzenie bieżących informacji:
Blogi

Zbiory blogów skupiających się na informacjach o Europie

Wybór blogów dających szeroki wgląd w sprawy europejskie

Warto odwiedzić HashTag Europe [tytuł roboczy]

[BloggingPortal.eu2]

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://blogactiv.eu/
http://blogactiv.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://www.economist.com/blogs/charlemagne
http://www.economist.com/blogs/charlemagne
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://europeanlawblog.eu/
http://europeanlawblog.eu/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://mathew.blogactiv.eu/2013/12/02/hashtag-europe-developers-cut/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://www.bruegel.org/blog/
http://www.bruegel.org/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en


Kto jest najważniejszym
twitterowcem w UE?

TweetLevel porównuje wpisy

Wiele instytucji UE, urzędników, posłów do PE,
interesariuszy i serwisów informacyjnych

korzysta z Twittera – (pojawiły się też głosy krytyczne, 
poddające pod wątpliwość ich znaczenie i wartość)

Śledzenie bieżących informacji:

Twitter

Zbiory kont/tweetów instytucji europejskich

Europe on the Internet.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, September 2015

http://tweetlevel.edelman.com/
http://tweetlevel.edelman.com/
http://www.jonworth.eu/who-are-the-main-players-in-the-eu-twittersphere/
http://twitter.com/Europarl_EN
http://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/europatweets
https://twitter.com/europatweets
http://be-iabc.ning.com/forum/topics/twitter-is-idiotic-says
https://twitter.com/een_eu
https://twitter.com/een_eu
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/EU_Careers
http://twitter.com/EU_Careers
https://twitter.com/EP_President
https://twitter.com/EP_President
http://www.epnewshub.eu/
http://www.epnewshub.eu/
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/EU_Consumer
https://twitter.com/EU_Consumer
http://europa.eu/contact/take-part/twitter/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/take-part/twitter/index_pl.htm


Wiele instytucji europejskich, jak i osób 
związanych z UE korzysta z Facebooka

Śledzenie bieżących informacji:

Facebook

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
http://www.facebook.com/useubrussels
http://www.facebook.com/useubrussels
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/pages/EC-equalitynews/131089869548?ref=sgm
http://www.facebook.com/pages/EC-equalitynews/131089869548?ref=sgm
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/EYD2015
https://www.facebook.com/EYD2015
http://europa.eu/contact/take-part/facebook/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/take-part/facebook/index_pl.htm


Wiele instytucji europejskich, 
jak i osób związanych z UE 

korzysta również z serwisu Flickr

Śledzenie bieżących informacji:

Flickr

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://europa.eu/contact/take-part/flickr/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/take-part/flickr/index_pl.htm


Informacje o Unii Europejskiej
Kraje i polityka

• EUROPA: Unia Europejska: Polityka

• Parlament Europejski: O Parlamencie

• European Commission: Directorates-General

• Lata europejskie [2015: Europejski rok na rzecz rozwoju]

• Indeks alfabetyczny stron Unii Europejskiej

• Twoja Europa – Obywatele

• Twoja Europa – przedsiębiorstwa

• ESO: Przewodniki po źródłach informacji

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://ec.europa.eu/policies/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html
http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1191884
https://europa.eu/eyd2015/pl
http://ec.europa.eu/atoz_pl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm
http://www.europeansources.info/informationguides.jsp
http://europa.eu/pol/cfsp/index_pl.htm
http://europa.eu/pol/cfsp/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://bookshop.europa.eu/en/fact-sheets-on-the-european-union-pbBAAA14001/downloads/BA-AA-14-001-PL-C/BAAA14001PLC_002.pdf?FileName=BAAA14001PLC_002.pdf&SKU=BAAA14001PLC_PDF&CatalogueNumber=BA-AA-14-001-PL-C
http://bookshop.europa.eu/en/fact-sheets-on-the-european-union-pbBAAA14001/downloads/BA-AA-14-001-PL-C/BAAA14001PLC_002.pdf?FileName=BAAA14001PLC_002.pdf&SKU=BAAA14001PLC_PDF&CatalogueNumber=BA-AA-14-001-PL-C


Statystyki europejskie

Niektóre statystyki publikowane 
są zarówno w formie drukowanej 

jak i pdf
Źródła papierowe
Przyszłe publikacje

Statystyki Eurostat są darmowe i dostępne w 
formie elektronicznej:

• Baza danych
• Statystyki według dziedziny
• Indeks A-Z statystyk
• Objaśnienia dotyczące statystyk

Aby skorzystać ze wszystkich funkcji serwisu 
Eurostat warto się zarejestrować

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://ec.europa.eu/eurostat/printed-publications
http://ec.europa.eu/eurostat/news/forthcoming-publications
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6208294/registration-new-web.swf/022fcf15-8141-4f64-b7d0-76c4529d36c3
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main


Dostęp do dodatkowych statystyk można uzyskać na stronach poniższych 
organizacji oraz źródeł:

Przewodnik informacyjny ESO:

Europejska Baza Statystyczna

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

Statystyki europejskie

http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://www.who.int/gho/en/
http://www.who.int/gho/en/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/European_Statistical_Data.pdf
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.efta.int/statistics
http://www.efta.int/statistics


Informacje na temat dotacji
i pożyczek unijnych

Przewodnik informacyjny ESO
Finansowanie

Dostęp do finansowania
Strona dla biznesu oraz przedsiębiorców 

zawierająca informacje o uzyskiwaniu 
funduszy unijnych

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_pl.htm
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/Funding.pdf
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/beginnersguide/KV3111332PLC_002web.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/beginnersguide/KV3111332PLC_002web.pdf


Information on na temat
beneficjentów dotacji i pożyczek

Unijne dotacje i 
pożyczki zarządzane 

przez instytucje

Unijne dotacje i 
pożyczki zarządzane 

przez państwa 
członkowskie

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/atlas/beneficiaries/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/atlas/beneficiaries/


Kontakt z UE

• Instytucje UE 

• Agencje UE

• Skontaktuj się z UE

• EU WhoIsWho –
Kto jest kim w UE?

• Informator kontaktowy komisji został wycofany w Czerwcu 2014. Użytkownicy kierowani są 
na stronę WhoIsWho

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/index_pl.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/index_pl.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl


• Kontakt z europosłami

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

Kontakt z UE

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search.html


• Źródła informacji:
Z kim się skontaktować

• Europe Direct
Centra informacyjne Europe Direct (EDIC)

Centra dokumentacji europejskiej (EDC)

Centrum kontaktowe w Brukseli

• UE w twoim kraju
Punkty EDIC, EDC oraz prelegenci Team Europe w twoim kraju

Przedstawicielstwa/ Biura informacyjne PE / Punkty Enterprise Europe w twoim kraju

• Służby informacyjne i doradcze UE

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

Kontakt z UE

http://europa.eu/contact/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/represent_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/information_offices.html
http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://bookshop.europa.eu/pl/s-u-by-informacyjne-i-doradcze-ue-pbNA0614007/
http://europa.eu/contact/index_pl.htm
http://europa.eu/contact/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_pl.htm
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/en/eu-information-and-assistance-services-pbNA0614007/downloads/NA-06-14-007-EN-N/NA0614007ENN_002.pdf?FileName=NA0614007ENN_002.pdf&SKU=NA0614007ENN_PDF&CatalogueNumber=NA-06-14-007-EN-N
http://bookshop.europa.eu/en/eu-information-and-assistance-services-pbNA0614007/downloads/NA-06-14-007-EN-N/NA0614007ENN_002.pdf?FileName=NA0614007ENN_002.pdf&SKU=NA0614007ENN_PDF&CatalogueNumber=NA-06-14-007-EN-N


Wyszukaj informacje na temat organizacji, które próbują wywierać 
wpływ („lobbować”) na UE

Obecnie zapis w Rejestrze jest dobrowolny. Rejestr Przejrzystości powstał 
w 2011 i łączy funkcje poprzedniego Rejestru Grup Interesu 

prowadzonego przez Komisję Europejską oraz Rejestru Lobbystów 
prowadzonego przez Parlament Europejski

Informacje na temat osób/przedstawicieli działających w
grupach eksperckich doradzających Komisji Europejskiej

Strona umożliwiająca wysukiwanie informacji w obu wyżej 
wymienionych rejestrach oraz dodatkowo w Systemie Przejrzystości 

Finansowej oraz systemie TED

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

Kontakt z UE

http://openinterests.eu/
http://openinterests.eu/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl#pl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl#pl
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=PL
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=PL


•Pomoc dla tłumaczy

•IATE: Interaktywna baza terminologii

•Glossariusz

•Główne skróty i skrótowce

•Tłumacz Google

•Patent Translate

•JRC: Language Technology Resources

•EuroVoc

Terminologia

Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015

http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=pl
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_en.htm
http://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000400.htm
https://translate.google.pl/
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies
http://eurovoc.europa.eu/drupal/
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=pl
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=pl
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_en.htm
https://translate.google.pl/
https://translate.google.pl/
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000400.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation
http://eurovoc.europa.eu/drupal/
http://eurovoc.europa.eu/drupal/


Istnieje wiele tzw. think tanków zajmujących się problematyką UE oraz 
szerszej Europy

Biblioteka Rady Unii Europejskiej co miesiąc wydaje 
podsumowanie aktualnych raportów „think tanków” wraz z 

odnośnikami do pełnego tekstu

Stałe przedstawicielstwo Francji w UE dwa razy do roku wydaje 
podsumowanie aktualnych raportów „tink tanków” wraz z 

odnośnikami do pełnego tekstu
Panorama des think tanks

European Policy institutes network (Sieć instytutów polityki 
europejskiej - EPIN) łączy 38 think tanków oraz instytutów polityki 

zajmujących się sprawami UE w 27 krajach

ThinkBank jest bazą najnowszych artykułów publikowanych przez 
think tanki z UE oraz USA. Zawiera również materiały o UE

Wiele raportów oraz innych publikacji z think tanków dostępne jest przez ESO, AEI oraz ERPA

Think Tanks and Civil Societies Program (Program think tanów i 
społeczeństw obywatelskich - TTCSP) na uniwersytecie w 

Pensylwanii co roku wydaje listę Think Tanków
na świecie, w tym w Europie
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Think tanki

http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.think-bank.org/searchform.php?aut=&tit=&top=european+union
http://www.think-bank.org/searchform.php?aut=&tit=&top=european+union
http://aei.pitt.edu/view/series/
http://aei.pitt.edu/view/series/
http://www.epin.org/new/home
http://www.epin.org/new/home
http://councillibrary.wordpress.com/think-tank-review/
http://councillibrary.wordpress.com/think-tank-review/
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://gotothinktank.com/
http://gotothinktank.com/
http://eiop.or.at/erpa/
http://eiop.or.at/erpa/


• Odwiedź nas:

Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00

• Skontaktuj się z nami:

Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales

Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk

• Strona internetowa:

http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
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Więcej informacji oraz pomoc…

mailto:edc@cardiff.ac.uk
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
https://www.facebook.com/CardiffEDC
https://www.facebook.com/CardiffEDC

