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1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz prawa unijnego 
a. ewolucja charakteru prawnego 
b. pojęcie rynku wewnętrznego, swobód, polityk, reguł konkurencji 
c. traktaty stanowiące podstawę UE wraz z KPP 
d. proces rozszerzenia UE (wraz w podstawa do wystąpienia) 
e. terytorialny zakres obowiązywania prawa UE 

 
2. Sytuacja prawna Unii Europejskiej do czasu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego 
a. stosunki wewnętrzne i stosunki zewnętrzne 
b. zasada kompetencji przyznanych 
c. kompetencje wyłączne 
d. kompetencje dzielone 
e. kompetencje wspierające, koordynacyjne i uzupełniające 
f. ograniczenia kompetencji: zasada pomocniczości i proporcjonalności 
g. zasada poszanowania tożsamości narodowej 
h. zasada lojalnej współpracy 
 
3. Instytucje Unii Europejskiej  
a.  Parlament Europejski  
b.  Rada Europejska i urząd przewodniczącego Rady Europejskiej  
c. Rada (Unii Europejskiej) i wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa 
d.  Komisja Europejska 
e.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
f.   Europejski Bank Centralny 
g.  Trybunał Obrachunkowy 
h. Inne organy unijne, w tym zwłaszcza Rzecznik Praw Obywatelskich oraz agencje 
 
4. Zasady systemowe prawa UE. – ciąg dalszy 
a. zasada równowagi instytucjonalnej 
b. zasada efektywnej ochrony 
c. zasady demokratyczne UE : godności osoby, wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego 
d. tożsamość europejska 
e. obywatelstwo Unii 
 
 
5. Podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej w Konstytucji RP 
a. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej 



b. zasady współpracy rządu i Parlamentu w sprawach UE 
c. zasady powołania na stanowiska w organach UE 
d. zasady współpracy merytorycznej 
e. zarządzania sprawami unijnymi 
 
 
6. Akty prawne Unii (prawo pochodne) 
a.  Rozporządzenia 
b.  Dyrektywy 
c.  Decyzje 
d. Akty wykonawcze i delegowane 
e.  Zalecenia i opinie 
f.  Inne akty prawne 
  
 
7. Stosunek prawa unijnego do porządków prawnych państw członkowskich 
a. Autonomia prawa unijnego 
b. Pierwszeństwo prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich 
c. Bezpośrednie stosowanie i bezpośredni skutek prawa unijnego 
 
 
8. Wykładnia prawa krajowego zgodna z prawem unijnym (prounijna wykładnia) 
a. Stosowanie prawa unijnego przez państwa członkowskie 
b. Ochrona praw jednostek wynikających z prawa unijnego przed organami 
administracyjnymi i sądami państw członkowskich 
c.   Pojęcie i zakres autonomii organizacyjnej i proceduralnej państw członkowskich  

 
 

9. Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego 
a. odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektyw (zaniechania legislacyjne) 
b. odpowiedzialność za niewłaściwą transpozycję 
c. odpowiedzialność za akty administracyjne, w tym brak notyfikacji 
d. odpowiedzialność za działania sądów 

 
 
10. Ochrona praw podstawowych w prawie unijnym 
a. Istota problemu i jego geneza 
b. Obowiązek ochrony praw podstawowych jako zasada ogólna prawa unijnego 
c. Rola Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 
prawie unijnym 
e. Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
(opinia 2/13) 
e.   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
 

 
 


