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Biuletyn Euro Info 
Czasopismo dla małych i średnich przedsiębiorców, 
przygotowywane przez sieć Enterprise Europe Network. Dostęp 
on-line: http://www.een.org.pl/index.php/numery.html 

Europa dla Aktywnych 

Kwartalnik fundacji Rozwoju system Edukacji. Porusza 
problematykę związaną z polityką młodzieżową Unii 
Europejskiej, edukacją międzykulturową, programami 
edukacyjnymi i informacją młodzieżową. 
Dostęp on-line: http://www.eurodesk.pl/eda 

European Economy 

Czasopismo przygotowane przez pracowników Dyrekcji 
Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji 
Europejskiej (DG ECFIN) oraz ekspertów z nią 
współpracujących. Dostęp on-line: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_pa
per/ 

Europejski Przegląd Sądowy 

Forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz 
prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach 
stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie- prawo 
europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i 
doktryny.  

Fundusze Europejskie 

Kwartalnik poświęcony dotacjom unijnym. Upowszechnia wiedzę 
z zakresu dostępności funduszy unijnych, pisze o 
możliwościach, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami i 
samorządami w zakresie ich pozyskania, informuje o nowych 
trendach w gospodarce europejskiej, analizuje sytuację polskiej 
gospodarki na tle Europy. 

Fundusze Europejskie w 
Polsce 

Biuletyn wydawany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Dostęp on-line: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Stro
ny/Biuletyn.aspx 

Panorama Inforegio 

Kwartalnik poświęcony sprawom rozwoju regionalnego. Dostęp 
on-line: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_
pl.cfm 

Nowa Europa. Przegląd 
Natoliński 

Periodyk poświęcony analizie i refleksji naukowej nad procesami 
integracji europejskiej. 
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Nowa Europa Wschodnia 
Dwumiesięcznik poświęcony Europie Wschodniej i Azji 
Centralnej 

Prawo Europejskie w 
Praktyce 

Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. Prezentuje 
aktualności z zakresu prawa wspólnotowego i krajowego ze 
szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu 
gospodarczego, wymiaru sprawiedliwości (na szczeblu polskim i 
unijnym, w tym współpracy sądowej w sprawach karnych i 
cywilnych). Czasopismo udostępnia swe łamy 
parlamentarzystom, eurodeputowanym, środowiskom 
prawniczym (zarówno doktrynie jak i praktykom), a także 
najważniejszym osobistościom w kraju. Opinie, interpretacje 
prawne a także wywiady z wybitnymi ekspertami prawa są 
stałym elementem pisma. Bogate orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego jest 
systematycznie monitorowane i prezentowane na łamach. W 
ostatnim czasie miesięcznik został wzbogacony o kompleksowy 
przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawach polskich. 

Przegląd Europejski 

W kwartalniku publikowane są zarówno artykuły prezentujące pa
radygmaty teoretyczne i podejściemetodologiczne użyteczne dla
 studiów europejskich, jak i artykuły naukowe podejmujące szero
ko rozumianą tematykę europejską. Dostęp on-line: 
http://przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/numery/ 

Przegląd Obszarów 
Wiejskich UE 

Tematyczny magazyn informacyjny przeznaczony dla wszystkich 
zainteresowanych ENRD (Europejska Sieć Na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich). Porusza najistotniejsze, z punktu widzenia 
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, zagadnienia. W 
ramach każdego z tematów, prezentowane są liczne przykłady 
wdrażania tej polityki w całej UE. Dostęp on-line: 
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-
review/pl/eu-rural-review_pl.cfm 

Przyroda dla Europejczyków 

Magazyn Dyrekcji Generalnej ds. środowiska przybliża 

zagadnienia Polityki UE w zakresie ochrony środowiska, a także 
stanowi źródło ciekawych informacji i analiz w tym zakresie. 
Można tu znaleźć m.in. opisy realizowanych projektów, 
finansowanych w ramach instrumentu finansowego LIFE+. 
Przyszłym wnioskodawcom magazyn może zatem posłużyć jako 
źródło inspiracji w trakcie przygotowywania projektu. Dostęp on-
line: http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives.html 

Regiony i Gminy Europy 

Każdy numer dwumiesięcznika zawiera analizę kluczowych 
debat UE, a także najnowsze informacje na temat Komitetu 
Regionów. Dostęp on-line: http://cor.europa.eu/en/news/regions-
and-cities-of-europe/Pages/regions-and-cities-of-europe.aspx 

Research*eu  
Results Magazine 

Magazyn zawiera opisy najciekawszych projektów badawczych i 

rozwojowych współfinansowanych przez UE. Każdego roku 
wydawanych jest w języku angielskim 10 numerów, które 
zajmują się takimi dziedzinami jak biologia i medycyna, nauki 
społeczne i humanistyczne, energia i transport, środowisko i 

http://przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/numery/
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/pl/eu-rural-review_pl.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/pl/eu-rural-review_pl.cfm
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives.html
http://cor.europa.eu/en/news/regions-and-cities-of-europe/Pages/regions-and-cities-of-europe.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regions-and-cities-of-europe/Pages/regions-and-cities-of-europe.aspx


społeczeństwo, IT i telekomunikacja, technologie przemysłowe, 
przestrzeń kosmiczna. Dostęp on-line: 
http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html 

Research*eu 
Focus Magazine 

Czasopismo, którego każde wydanie poświęcone jest 
konkretnemu tematowi naukowemu. Znajdują się tam artykuły na 
temat strategii UE, inicjatyw, programów i projektów związanych 
z badaniami i rozwojem technologicznym oraz ich 
wykorzystaniem. Publikowane jest w języku angielskim przez 
serwis CORDIS w nieregularnych odstępach, do sześciu 
numerów rocznie. Niektóre wydania mogą być dostępne również 
w innych językach europejskich. Dostęp on-line: 
http://cordis.europa.eu/research-eu/research-focus_pl.html 

Rocznik Polskiej Polityki 
Zagranicznej 

Periodyk poświęcony omówieniu wybranych zagadnień polskiej 
polityki zagranicznej w danym roku, m.in. stosunkom 
dwustronnym i aktywności w instytucjach wielostronnych; 
podejmuje także próbę jej bilansu. Zawiera kronikę stosunków 
międzynarodowych, omówienie stosunków traktatowych oraz 
przedstawia skład kadry kierowniczej polskiej służby 
zagranicznej. 

Rocznik Strategiczny 

Periodyk, którego zadaniem jest analiza i ocena środowiska 
międzynarodowego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
kluczowych z polskiego punktu widzenia zagadnień politycznych, 
wojskowych i gospodarczych, przedstawianych zarówno w 
aspekcie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. 

Rybołówstwo oraz Hodowla 
Ryb w Europie 

Magazyn wydawany przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki 
Morskiej i Rybołówstwa. Dostęp on-line: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/magazine/index_pl.h
tm 

Single Market News 
Dostęp on-line: 
http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm 

Sprawy Międzynarodowe 
Kwartalnik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 
poświęcony teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków 
międzynarodowych. 

Studia Europejskie 
Kwartalnik Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Unia Europejska.pl (dawne 
Wspólnoty Europejskie) 

W każdym numerze dwumiesięcznika znajduje się 5-7 artykułów 
poświęconych tematyce integracji europejskiej. Ponadto stałą 
pozycją jest dział „Statystyczny obraz Unii Europejskiej" oraz 
wykaz aktów prawnych UE i RP istotnych z punktu widzenia 
procesu integracji Polski w UE, które weszły w życie w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym ukazanie się publikacji (dział 
„Ważne dla podmiotów gospodarczych"). 

Inne:  Perspektywy Europejskie, Social Agenda, 
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