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Konspekt wykładów i ćwiczeń 
 
 

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

 Wykład 
dr Justyna Łacny (Instytut Nauk Prawnych PAN) (justyna.lacny@onet.pl) 
wtorki, godz. 15:00 - 16:30, Aula A, kampus główny UW 
 

 Ćwiczenia: doc. dr Jana Planavova-Latanowicz, mgr Maciej Tauber  
 

 Zaliczenie przedmiotu:  
 zaliczenie ćwiczeń – określają osoby prowadzące ćwiczenia;  

o brak zaliczenia ćwiczeń oznacza niemożliwość przystąpienia do egzaminu 
(weryfikacja zaliczenia następuje przed przystąpieniem do egzaminu);  

o uzyskanie z ćwiczeń oceny „bardzo dobrej +” powoduje, że student automatycznie 
uzyskuje ocenę „dobrą” z egzaminu i nie musi do niego przystępować; może 
przystąpić, jeżeli chce uzyskać wyższą ocenę niż „dobra”;  

 zaliczenie egzaminu: 1) pisemne pytania testowe, 2) pytania otwarte i 3) rozwiązanie 
kazusów na podstawie omawianego orzecznictwa TSUE  

 

**************************** 
 

2. TEMATYKA WYKŁADÓW (układ chronologiczny i tematyczny) 
 

1. wykład (7 października 2014 r.) - Zagadnienia wprowadzające  

 Geneza integracji w ramach UE  
 Charakter prawny UE  
 UE jako ponadnarodowa organizacja międzynarodowa – cechy charakterystyczne  
 

2. wykład (14 października 2014 r.) - Podział kompetencji w ramach Unii Europejskiej 

 Zasada powierzenia 
 Klasyfikacja kompetencji UE 
 Wykonywanie kompetencji przez UE: zasada pomocniczości (rola parlamentów narodowych) i 

zasada proporcjonalności 
 Orzeczenia TS: 181/84 ED Man Sugar; C-320/03 Komisja p. Austrii (zasada proporcjonalności) 
 

3 i 4 wykład (21 i 28 października 2014 r.) - Źródła prawa UE: prawo pierwotne  
 Źródła prawa UE – uwagi ogólne 
 Prawo pierwotne UE 

 pisane: 1) traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne, traktaty akcesyjne; 2) Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej; 3) inne akty prawa pierwotnego 

 niepisane: zasady ogólne prawa UE (źródła, funkcje i rodzaje) na przykładzie zasady zakazu 
dyskryminacji i zasady lojalnej współpracy; prawo zwyczajowe 

 Orzeczenia TS: 26-62 Van Gend en Loos; 6-64 Costa p. ENEL (WE jako nowy porządek w prawie 
międzynarodowym); 68/88 Komisja p. Grecji (sprawa greckiej kukurydzy) (zasada lojalnej 
współpracy); C-144/04 Mangold; C-555/07 S. Kücükdeveci (zasada zakazu dyskryminacji) 

 

5, 6, 7 wykład (4, 18 i 25 listopada) - Źródła prawa UE: prawo pochodne UE 
 Prawo pochodne Unii Europejskiej – uwagi ogólne 
 Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze (akty delegowane, akty wykonawcze, akty „bez 

przymiotnika”, porozumienia międzyinstytucjonalne) 
 Akty wiążące i akty niewiążące  
 Charakterystyka poszczególnych źródeł prawa UE (rozporządzenia – jako część prawa 

krajowego; dyrektywy – transpozycja do porządku krajowego; decyzje – stosowanie; zalecenia i 
opinia; akty nienazwane) 

 Orzeczenia TS: 34/73 Variola; C-253/00 Muńoz (rozporządzenia); C-9/70 F. Grad; C-224/97 Ciola 
(decyzje) 
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8, 9, 10, wykład (2, 9 i 16 grudnia 2014 r.) – Stosowanie prawa UE w porządkach prawnych 
państw członkowskich 
 Wprowadzenie – zasada efektywności prawa Unii (effet utile) (art. 4 ust. 3 TUE) 
 Zasada pierwszeństwa prawa Unii wobec prawa krajowego: terminologia; mechanizmy 

stosowania; pierwszeństwo z punktu widzenia UE i państw członkowskich 
 Zasada bezpośredniego skutku prawa UE: terminologia; bezpośredni skutek przepisów 

traktatowych, rozporządzeń, dyrektyw, decyzji i umów międzynarodowych; bezpośredni skutek 
w relacjach wertykalnych i horyzontalnych; pojęcie emanacji państwa 

 Zasada skutku pośredniego prawa UE i jej ograniczenia (wykładnia prounijna prawa krajowego) 
 Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa UE: 

geneza; przesłanki materialne i procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
 Orzeczenia TS: 6-64 Costa p. ENEL; 11-70 Internationale Handelsgesellschaft; 35/76 i 106/77 

Simmenthal I i II; 285/98 T. Kreil; C-314/08 Filipiak (pierwszeństwo prawa UE); 26-62 Van Gend 
en Loos; 41/74 Y. van Duyn; 43/75 Defrenne p. SABENA; 8/81 S. Becker; 152/84; M. H. Marshall; C-
91/92 P. F. Dori;  C-194/94 CIA Security International (bezpośredni skutek prawa UE); 14/83 von 
Colson, Kamann; 80/86 Kolpinghuis (prounijna wykładnia); C-6/90 i C-9/90 Francovich, Bonifaci; 
C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur/Factortame  (odpowiedzialność odszkodowawcza) 

 
11, 12 wykład (13 i 20 stycznia 2015 r.) - Sądowa kontrola przestrzegania prawa UE 
 Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa UE (art. 263 TFUE): podmioty posiadające czynną 

i bierną legitymację procesową; zaskarżalne akty; przesłanki stwierdzenia nieważności; terminy 
na złożenie skargi; zarzut bezprawności (art. 277 TfUE); skutki prawne orzeczenia (art. 264 
TFUE); obowiązki instytucji UE której akt został unieważniony (art. 266 TfUE) 

 Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu UE przez państwo członkowskie (art. 258 i 260 TfUE): 
znaczenie skarg dla zapewnienia przestrzegania prawa UE; przedmiot i tryb postępowania; 
rodzaje sankcji finansowych; charakter wyroków Trybunału 

 Postępowanie prejudycjalne (art. 267 TfUE): kompetencja do orzekania w trybie prejudycjalnym; 
zakres przedmiotowy (ważność i wykładnia prawa UE); wystąpienie z wnioskiem o wydanie 
orzeczenia („sąd” w rozumieniu art. 267 TfUE, prawo a obowiązek do złożenia wniosku o 
wydanie orzeczenia oraz konsekwencje zaniechania); doktryna act claire i acte eclairé; przebieg 
postępowania prejudycjalnego; skutki wyroku Trybunału 

 Orzeczenia TS: 265/95 Komisja p. Francji (sprawa truskawek) (uchybienie prawu UE przez 
państwo członkowskie); 314/85 Foto-Frost; 283/81 CILFIT (pytanie  prejudycjalne) 

 
13 wykład (27 stycznia 2015 r.) – egzamin przedterminowy 
 

 
**************************** 

 
3. TEMATYKA ĆWICZEŃ (układ tematyczny) 
 

1. Orzecznictwo TSUE omawiane podczas wykładów, a także  
 
2. Członkostwo w Unii Europejskiej  
 Akcesja do UE, zawieszenie praw członkowskich i wystąpienie z UE  
 
3. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej 
 Umowy międzynarodowe Unii: pojęcie i rodzaje  
 Kompetencja UE do zawierania umów międzynarodowych; podział kompetencji pomiędzy UE 

a państwa członkowskie 
 Procedura zawierania umów międzynarodowych i obowiązek ich wykonywania   
 Orzeczenia: 22/70 Komisja p. Radzie (ERTA); 104/81 Kupferberg   
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4. Jednostka w Unii Europejskiej 
 Obywatelstwo Unii – charakter prawny, znaczenie, katalog praw obywatelskich (prawo do 

swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich; prawa 
polityczne, prawo petycji do Parlamentu Europejskiego i prawo skargi do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Inne prawa obywateli Unii) 

 Prawa podstawowe - rozwój doktryny praw podstawowych w świetle orzecznictwa TS, Karta 
Praw Podstawowych, znaczenie protokołu polsko-brytyjskiego 

 Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – geneza i stan aktualny   
 Orzeczenia TS: C-36/02 Omega Spielhallen, C-200/02 C. Zhu; C-499/06 H. Nerkowska; C-

391/09 Vardyn 
 
5.  Procedury stanowienia prawa UE  
 Tworzenie prawa pierwotnego Unii Europejskie: zawieranie traktatów założycielskich; 

procedury zmiany traktatów (zwykła procedura zmiany (art. 48 ust. 2–5 TFUE); uproszczone 
procedury zmiany (procedury kładek) (art. 48 ust. 6–7 TUE); zawieranie traktatów 
akcesyjnych 

 Stanowienie prawa pochodnego Unii Europejskiej: inicjatywa ustawodawcza; rodzaje 
procedur legislacyjnych (zwykła procedura ustawodawcza i specjalna procedura 
ustawodawcza); rola parlamentów narodowych w tworzeniu unijnego prawa pochodnego; 
wydawanie aktów unijnego prawa pochodnego przez Komisję (wydawanie aktów przez 
Komisję na mocy upoważnienia traktatowego; procedura komitologiczna); przyjmowanie 
aktów prawa UE: wybór właściwej podstawy prawnej, obowiązek uzasadnienia i publikacja; 
budowa aktu prawnego  

 Odrębności w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
 

 
6. Sądowa kontrola przestrzegania prawa UE 
 Trybunału Sprawiedliwości i Unii Europejskiej: organizacja i kompetencje 
 Skarga na bezczynność instytucji (art. 265 TFUE) 
 Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej (art. 268 TFUE)  

 
 

**************************** 
 

Literatura: 
 Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska, „Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony” 

Warszawa 2014 
 Maria Kenig-Witkowska (red.) „Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej”, Warszawa 2011 
 Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek, (red.) „Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej. 

Vademecum”, Warszawa 2013 
 Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak (red.) „Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Repetytorium”, 

Warszawa 2012  
 
 
Akty prawne: 
 Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) i Karta 

Praw Podstawowych (KPP) (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.) 
 
Orzecznictwo:  
 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (http://curia.europa.eu/ ) 
 Andrzej Wróbel (red.), K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, „Stosowanie prawa Unii 

Europejskiej przez sądy – zasady – orzecznictwo”, Warszawa 2007 
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