


 
 
Prawo Unii Europejskiej 
w Polsce. 
Podsumowanie 
  



Kryteria przystąpienia państwa  

do UE (kryteria kopenhaskie) 

• Stabilność instytucji gwarantujących demokrację, 

praworządność, prawa człowieka oraz 

poszanowanie i ochrona mniejszości 

• Funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz zdolność 

sprostania presji konkurencyjnej i siłom rynkowym UE 

• Zdolność do przyjęcia na siebie wymogów 

członkostwa, włączając w to możliwość 

skutecznego wdrażania zasad, norm i polityk 

tworzących unijny dorobek prawny (acquis) oraz 
realizację celów unii politycznej, gospodarczej                      

i walutowej 



Dorobek prawny UE 

(Acquis communautaire) 

Obejmuje: 

• treść, zasady i cele polityczne traktatów, 

• przepisy prawne przyjęte na podstawie traktatów 

oraz orzecznictwo TSUE,  

• oświadczenia i rezolucje przyjęte przez UE,  

• środki dotyczące wspólnej polityki zagranicznej                    

i bezpieczeństwa,  

• środki dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych,  

• porozumienia międzynarodowe zawarte przez UE 

oraz porozumienia zawarte miedzy samymi 

państwami UE w obszarach działań UE. 



Dorobek prawny UE 

(Acquis communautaire) 

• Państwa ubiegające się o członkostwo muszą 

zaakceptować dorobek przed wstąpieniem do UE. 

• Odstępstwa od dorobku dopuszczalne są jedynie                

w wyjątkowych okolicznościach i w ograniczonym 

zakresie.  

• Dorobek musi zostać włączony przez państwa 

ubiegające się o członkostwo do krajowego 

porządku prawnego przed datą przystąpienia do UE 

i od tej daty musi być stosowany. 



Zasady związane ze stosowaniem 

prawa unijnego 

• Pierwszeństwa wobec porządków prawnych państw 

należących do UE 

• Bezpośredniego stosowania i skuteczności 

• Jednolitości 

• Solidarności 

• Proporcjonalności 

• Subsydiarności 

• Równowagi kompetencyjnej 



Quiz 



Źródła prawa unijnego 

Prawo pierwotne 
Traktaty ustanawiające ramy 
porządku prawnego Unii 
Europejskiej. Tworzą je: 

• traktaty 
założycielskie: Traktat o Unii 
Europejskiej, Traktat o 
funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz Traktat 
ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii 
Atomowej, 

• protokoły i załączniki do 
traktatów, traktaty 
akcesyjne oraz pozostałe 
traktaty. 

 

Prawo wtórne 
Instrumenty prawne 
przyjęte na podstawie 
tych traktatów, takie jak 
rozporządzenia, 
dyrektywy, decyzje i 
umowy.  

 

Instytucje Unii mogą 
przyjmować te akty 
prawne tylko wtedy, gdy 
są do tego uprawnione 
na mocy postanowień 
Traktatów. 

 



Źródła prawa unijnego - zadanie 

….. Decyzja 

….. Rozporządzenie 

….. Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

….. Opinia 

….. Dyrektywa 

….. Zalecenia 

 



Kompetencje Unii Europejskiej                

i państw członkowskich 

• kompetencje wyłączne, 

• kompetencje dzielone, 

• kompetencje uzupełniające. 



Kompetencje wyłączne 

Obszary, w których UE może samodzielnie stanowić 

prawo i przyjmować wiążące akty prawne. Kraje UE 

mają prawo czynić to samo, wyłącznie działając na 

mocy upoważnienia ze strony UE. 



Kompetencje wyłączne 

UE posiada kompetencje wyłączne w następujących 

obszarach: 

 

• unia celna, 

• ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do 

funkcjonowania rynku wewnętrznego, 

• polityka pieniężna dla krajów strefy euro, 

• ochrona żywych zasobów morza w ramach 

wspólnej polityki rybołówstwa, 

• wspólna polityka handlowa, 

• zawieranie umów międzynarodowych na 

określonych warunkach. 



Kompetencje dzielone 

UE i kraje UE mogą stanowić prawo i przyjmować 

wiążące akty prawne. Kraje UE wykonują własne 

kompetencje w obszarach, w których UE nie wykonuje 

lub postanawia nie wykonywać własnych 

kompetencji. 



Kompetencje dzielone 

Kompetencje dzielone pomiędzy UE a krajami UE dotyczą następujących 

obszarów: 

 

• rynek wewnętrzny, 

• polityka społeczna, lecz jedynie w aspektach wyraźnie określonych w 

Traktacie, 

• spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (polityka regionalna), 

• rolnictwo i rybołówstwo (z wyjątkiem ochrony żywych zasobów morza), 

• środowisko, 

• ochrona konsumentów, 

• transport, 

• sieci transeuropejskie, 

• energia, 

• przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 

• dzielone obawy w zakresie bezpieczeństwa w sprawach dotyczących zdrowia 

publicznego ograniczonych do zakresu określonego w TFUE, 

• badania, rozwój technologiczny, przestrzeń kosmiczna, 

• współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna. 



Kompetencje uzupełniające 

UE może interweniować jedynie w celu wspierania, 

koordynacji lub uzupełniania działań krajów UE. 

Prawnie wiążące akty UE nie mogą wymagać 

harmonizacji praw i przepisów krajów UE. 



Kompetencje uzupełniające 

Kompetencje wspierające dotyczą następujących 

obszarów: 

 

• ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego, 

• przemysł, 

• kultura, 

• turystyka; 

• edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport, 

• ochrona cywilna, 

• współpraca administracyjna. 



Dziękujemy za uwagę!  


