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1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz prawa unijnego 
a.  Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
b.  Europejska Wspólnota Gospodarcza  
c.  Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) 
d.  Wspólnota Europejska 
e.  Unia Europejska 
f.   Procesy rozszerzania Wspólnot i Unii Europejskiej  
g.  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 

 
2. Sytuacja prawna Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej do czasu wejścia w 
życie Traktatu Lizbońskiego 
a.  Pojęcie, cechy i charakter Wspólnoty Europejskiej 
b.  Pojęcie, cechy i charakter Unii Europejskiej 
c.  Struktura filarowa Unii Europejskiej 
d.  Metoda wspólnotowa i metoda międzyrządowa 
 
3. Traktat lizboński 
a.  Geneza 
b.  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) 
c.  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
d.  Protokoły i deklaracje 

 
4.  Pojęcie i cechy Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego 
a.   Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa 
b.   Osobowość prawna Unii Europejskiej 
c.   Cele, zadania i aksjologia Unii Europejskiej 

 
5.   Zasady podstawowe Unii Europejskiej i prawa unijnego 
a. Zasada przyznania i podział kompetencji między państwa członkowskie a Unię 
Europejską 
b.   Zasada poszanowania równości i tożsamości narodowej państw członkowskich 
c.   Zasada pomocniczości  
d.   Zasada proporcjonalności 
e.   Zasada lojalności  
f.    Zasada równości obywateli Unii i zakazy dyskryminacji 
g. Zasada demokracji: pozycja Parlamentu Europejskiego, rola parlamentów 
krajowych, elementy demokracji bezpośredniej 
e. Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego  
 

 



6. Członkostwo państw w Unii Europejskiej 
a.  Warunki (kryteria) przyjmowania państw do Unii Europejskiej 
b. Procedura przyjmowania państw do Unii Europejskiej i zawierania Traktatu 
akcesyjnego 
c.  Występowanie państw z Unii Europejskiej 
d.  Zawieszenie państw w prawach członkowskich Unii 
 
7. 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 
i.   Zasada równowagi instytucjonalnej i współpracy instytucji oraz organów unijnych 
 
8. Prawo pierwotne Unii Europejskiej 
a.  Traktaty założycielskie i traktaty zmieniające 
b.  Traktaty akcesyjne 
c.  Zasady ogólne prawa unijnego 
d.  Zwykła i uproszczone procedury zmian traktatów 
 
9. Akty prawne Unii (prawo pochodne) 
a.  Rozporządzenia 
b.  Dyrektywy 
c.  Decyzje 
d. Akty wykonawcze i delegowane 
e.  Zalecenia i opinie 
f.  Inne akty prawne 
 
10. Procedury wydawania aktów prawnych Unii 
a.  Rozróżnienie aktów ustawodawczych i nieustawodawczych 
b.  Zwykła procedura ustawodawcza i procedury specjalne 
c.  Rola poszczególnych instytucji unijnych w procesie tworzenia aktów prawnych 
 
11. 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 
d.  Wykładnia prawa krajowego zgodna z prawem unijnym (prounijna wykładnia) 
e. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa 
unijnego 
f.   Podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej w Konstytucji RP 
g. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej 
 
12. Stosowanie prawa unijnego przez państwa członkowskie 



a.    Zdecentralizowane stosowanie prawa unijnego przez państwa członkowskie 
b. Obowiązek państw członkowskich zapewnienia prawu unijnemu pełnej 
skuteczności (efektywności) 
c. Ochrona praw jednostek wynikających z prawa unijnego przed organami 
administracyjnymi i sądami państw członkowskich 
d.   Pojęcie i zakres autonomii organizacyjnej i proceduralnej państw członkowskich  

 
13. Sądy unijne i ich jurysdykcja 
a.  Zadania sądów unijnych i zakres ich jurysdykcji 
b.  Organizacja sądownictwa unijnego 
c.  Sędziowie i rzecznicy generalni 
d.  Postępowanie przed sądami unijnymi 
e.  Najważniejsze rodzaje skarg bezpośrednich do sądów unijnych 
- skarga na naruszenie zobowiązań przez państwa członkowskie  
- skarga na działania (akty prawne) instytucji Unii 
- skarga na zaniechania instytucji Unii 
- skarga o odszkodowanie przeciwko Unii 
f.   Zagadnienie legitymacji skargowej w postępowaniach przed sądami unijnymi 
g.  Postępowanie w celu wydania orzeczenia prejudycjalnego  
h.  Sądowa kontrola umów międzynarodowych Unii 
 
14. Obywatelstwo Unii 
a.   Pojęcie i charakter obywatelstwa Unii 
b.   Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 
 
15. Ochrona praw podstawowych w prawie unijnym 
a.   Istota problemu i jego geneza 
b.   Obowiązek ochrony praw podstawowych jako zasada ogólna prawa unijnego 
c.   Podmioty zobowiązane do ochrony praw podstawowych 
d. 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 
e.   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
 
 
 

 
 

 
 


