
Funkcjonowanie  

Unii Europejskiej. 
 

UE jako organizacja 

międzynarodowa 



System prawny – prawo wspólnotowe 

 Prawo Traktatowe – ustawodawstwo pierwszego stopnia – 

prawo pierwotne 

 Traktaty z załącznikami, protokołami i poprawkami  

 Rodzaje Traktatów:  

 Założycielskie – Paryski (1951/1952),  

Rzymskie (1957/1958), Maastricht (1992/1993),  

 rewizyjne – nowelizujące – Jednolity Akt Europejski 

(1986/1987), Amsterdamski (1997/1999), Nicejski 

(2001/2003), Lizboński (2007/2009)  

 Akcesyjne – o przyjęciu nowych członków  





Integracja europejska – etapy procesu 



Objętość Traktatu Lizbońskiego 

 Niewielka liczba artykułów Traktatu z Lizbony nie powinna 

zwodzić. Nie jest to umowa międzynarodowa zwięzła i łatwa 

w lekturze.  

 Pierwsze dwa artykuły zawierają bowiem obszerne  

i szczegółowe zmiany w TUE i TWE. Tekst Traktatu to  

175 stron.  

 Do tego należy dodać tekst protokołów (86 stron), przy czym 

nie uwzględnia to pełnych tekstów protokołów obecnie 

obowiązujących, rewidowanych na mocy Traktatu z Lizbony.  

 W końcu uwzględnić należy również teksty deklaracji, liczące 

(wraz z Aktem Końcowym Konferencji Międzyrządowej)  

26 stron. 





Prawo wspólnotowe – prawo pochodne 

– prawo wtórne 

Prawo stanowione przez instytucje Wspólnoty 



Prawo wspólnotowe 

PRYMAT PRAWA WSPÓLNOTOWEGO  

NAD PRAWEM KRAJOWYM 

ACQUIS COMMUNAUTAIRE  

= CAŁE PRAWO WSPÓLNOTOWE  





Hierarchia źródeł prawa UE 







Formy aktów prawa wtórnego 

Nazwa  Adresat Cechy 

Rozporządzenie 
państwa członkowskie  

i obywatele 

ogólny zasięg 
wiąże w całości 

bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich 

Dyrektywa  
tylko państwa 

członkowskie (wszystkie 
lub niektóre) 

wiąże co do rezultatu 
wymaga wprowadzenia do krajowego 

porządku prawnego 

Decyzja  
państwa członkowskie 

lub osoby 

wiąże w całości  
bezpośrednio skuteczna wobec 

indywidualnych adresatów 

Zalecenie i opinia 
instytucje UE, państwa 

członkowskie  
niewiążące prawnie 

forma wyrażania opinii przez instytucje UE 

Akty nienazwane 
instytucje UE, państwa 

członkowskie 

akty nieprzewidziane wprost  
w Traktatach 

zróżnicowany charakter prawny 



Procedury stanowienia prawa – 

Artykuł 289 

Zwykła procedura prawodawcza 

 polega na przyjęciu rozporządzenia, dyrektywy lub decyzji wspólnie przez 

Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji 

 procedurę określa artykuł 294 

Specjalna procedura prawodawcza 

 w szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach przyjęcie 

rozporządzenia, dyrektywy lub decyzji przez Parlament Europejski  

z udziałem Rady lub przez Radę z udziałem Parlamentu Europejskiego 

Inicjatywa prawodawcza 

 Komisja Europejska  

 w szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach akty 

prawodawcze mogą być przyjmowane z inicjatywy grupy Państw 

Członkowskich lub Parlamentu Europejskiego, na zalecenie 

Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybunału 

Sprawiedliwości lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego  



Zwykła procedura prawodawcza 

pierwsze 

czytanie 

KE: projekt aktu 

do PE i Rady 

Pierwsze czytanie  

w PE:  

stanowisko PE 

Pierwsze czytanie  

w Radzie: 

zatwierdzenie 

stanowiska PE 

Pierwsze czytanie  

w Radzie: brak akceptacji 

stanowisko PE i przyjęcie  

stanowiska Rady 

Akt zostaje 

przyjęty 

drugie  
czytanie 

Drugie czytanie  

w PE 



Zwykła procedura prawodawcza 

drugie 

czytanie 

Drugie czytanie  

w PE 

PE proponuje 

poprawki do 

stanowiska Rady  

Akt zostaje 

przyjęty Drugie czytanie  

w Radzie:  

przyjęcie oprawek PE 

PE odrzuca 

stanowisko 

Rady 

PE zatwierdza 

stanowisko Rady lub 

milczy 

Akt nie zostaje 

przyjęty 

Drugie czytanie  

w Radzie: nieprzyjęcie 

poprawek PE 

Zwołanie komitetu 

pojednawczego  

trzecie 

czytanie 



Komitet 

pojednawczy 

Komitet pojednawczy: 
Zatwierdzenie wspólnego 

projektu 

Komitet pojednawczy: brak 
porozumienia w sprawie 

wspólnego projektu  

Akt nie zostaje 
przyjęty 

trzecie czytanie 

PE i Rada przyjmują akt 
zgodnie ze wspólnym 

projektem  

PE i Rada nie przyjmują aktu 
zgodnie ze wspólnym 

projektem  

Akt zostaje 
przyjęty 



Specjalna procedura 
prawodawcza 

Przyjęcie aktu prawodawczego 
przez Radę z udziałem PE 

Przyjęcie aktu 
prawodawczego przez PE   

z udziałem Rady 

Opinia, zgoda 

Opinia, zgoda 



System instytucjonalny –  

instytucje UE 

Instytucjami Unii są: 

 Parlament Europejski 

 Rada Europejska 

 Rada 

 Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

 Europejski Bank Centralny 

 Trybunał Obrachunkowy 

Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje 

doradcze.  



System instytucjonalny UE 

instytucje 
organy 

pomocnicze 
organy 

finansowe 
organy 

międzyinstytucjonalne  

agencje  
(organy 

zdecentralizowane) 

Parlament Europejski 
 

Rada Europejska 
 

Rada 
 

Komisja Europejska 
 

Trybunał 
Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej 
 

Europejski Bank 
Centralny 

 
Trybunał Obrachunkowy 

(m.in.) 
 

Komitet 
Ekonomiczno-

Społeczny 
 

Komitet 
Regionów 

(m.in.) 
 

Europejski 
Bank 

Inwestycyjny 

(m.in.) 
 

Europejska Szkoła 
Administracji 

(m.in.) 
 

Europejski Urząd 
Policji (Europol) 



Unia Europejska  

jako organizacja międzynarodowa 

Cechy UE jako organizacji międzynarodowej: 

 powołana przez państwa członkowskie na podstawie 

umowy międzynarodowej 

 dysponująca stałą strukturą organizacyjną 

 zmierzająca do realizacji wspólnych celów na arenie 

międzynarodowej 



Cele UE 

Artykuł 3 TUE (dawny artykuł 2 TUE): 

 Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu 

jej narodów. 

 Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

 Unia ustanawia rynek wewnętrzny. 

 Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której 

walutą jest euro. 

 W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje 

swoje wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę 

swoich obywateli. 



Unia Europejska 

jako organizacja supranarodowa 



Unia Europejska 

jako organizacja supranarodowa 

Sprawa 26/62, wyrok z 5 lutego 1963 –  

Van Gend en Loos vs. Holenderska Administracja 

Skarbowa 
 

„Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie 

międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły, 

jakkolwiek tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne,  

i którego normy znajdują zastosowanie nie tylko do państw 

członkowskich, ale i pochodzących z nich jednostek; […]  

w związku z tym prawo wspólnotowe, niezależne od 

ustawodawstwa państw członkowskich, nie tylko nakłada na 

jednostki zobowiązania, lecz może również być źródłem 

uprawnień stanowiących element statusu prawnego tych 

jednostek; że nie muszą to być uprawnienia nadane wprost w 

traktacie, lecz że powstają one również jako skutek zobowiązań, 

które traktat nakłada w sposób ściśle określony zarówno na 

jednostki, jak i na państwa członkowskie oraz instytucje 

wspólnotowe”. 



Unia Europejska 

jako organizacja supranarodowa 

Sprawa 6/64, wyrok z 15 lipca 1964 – F. Costa vs. ENEL 
 

„W przeciwieństwie do umów międzynarodowych Traktat stworzył swój 

własny system prawny, który z chwilą wejścia w życie stał się 

integralną częścią systemów prawnych państw członkowskich i musi 

być stosowany przez sądy tych państw. [...] tworząc Wspólnotę [...] 

korzystającą z rzeczywistych uprawnień, mających swe źródło  

w ograniczeniu suwerenności lub w przekazaniu przez państwa 

członkowskie swoich uprawnień Wspólnocie, państwa członkowskie 

ograniczyły, aczkolwiek w niektórych tylko materiach, swoje 

suwerenne prawa i tym samym stworzyły system prawny, który ma 

charakter wiążący dla nich samych, jak i dla ich obywateli. Włączenie 

do systemu prawnego każdego z państw członkowskich przepisów 

prawnych wywodzących się od Wspólnot, a także ogólne 

postanowienia i duch Traktatu uniemożliwiają państwom 

członkowskim przyznanie pierwszeństwa jednostronnemu i 

późniejszemu aktowi prawa krajowego kosztem systemu prawnego 

zaakceptowanego przez nie na zasadzie wzajemności”. 



Od EWWiS do UE 

 

 

 

 

 

 

Nazwa traktatu 
Miejsce 

podpisania 

Data zawarcia/data 

wejścia w życie 

Okres obowiązywania 

Traktat ustanawiający 

EWWiS 

 

 

 

 

 

 

Paryż 

 

 

 

 

 

 

18.04.1951 / 25.07.1952 

 

 

 

 

 

 

50 lat 

 

 

 

 

 

 

Traktat ustanawiający EWG 

 

 

 

 

 

 

Rzym 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.1957 / 01.01.1958 

 

 

 

 

 

 

 

nieograniczony 

Traktat ustanawiający 

Euratom 

 

 

 

 

 

 

Rzym 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.1957 / 01.01.1958 

 

 

 

 

 

 

 

nieograniczony 

Traktat ustanawiający 

jedną Radę i jedną Komisję 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksela 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.1965 / 01.07.1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Akt Europejski 
Luksemburg 

Haga 

17.02.1986 

28.02.1986 / 01.07.1987 

 

 

 

 

 

 

 

nieograniczony 

Traktat o UE Maastricht 07.02.1992 / 01.11.1993 nieograniczony 

Traktat z Amsterdamu Amsterdam 02.10.1997 / 01.05.1999 nieograniczony 

Traktat z Nicei Nicea 26.02.2001 / 01.02.2003 nieograniczony 

Traktat ustanawiający 

Konstytucję dla Europy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzym 
29.10.2004 / 

nieratyfikowany 

 

 

 

 

 

 

nieograniczony 

Traktat z Lizbony Lizbona 13.12.2007 / 01.12.2009 nieograniczony 

Źródło: E. Latoszek, A. Stępniak (red.), Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2013.  



Ramy instytucjonalne UE 

Źródło: E. Latoszek, A. Stępniak (red.), Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2013.  



Rada Europejska 

Skład  
szefowie państw lub rządów państw 
członkowskich, przewodniczący RE, 

przewodniczący KE 
instytucja międzyrządowa 

Tryb decyzyjny  konsensus bez głosowania  

Zadania 

 

nadawanie Unii impulsów 
niezbędnych do jej rozwoju  

i określanie ogólnych kierunków  
i priorytetów politycznych 

udział w procedurze rewizji traktatów 

mianowanie unijnych instytucji  
i organów 

odblokowywanie procedur 
prawodawczych 

stwierdzenie poważnego i stałego 
naruszenia wartości, na których 

opiera się UE  

najważniejsza polityczna 
instytucja UE 



System instytucjonalny –  

Rada Europejska 

Funkcje 

 nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju  

 określa ogólne polityczne kierunki i priorytety rozwoju UE  

 nie pełni funkcji prawodawczej  

 oświadczenie końcowe przyjmowane na zasadzie konsensusu mają charakter 

decyzji politycznych (niewiążące)  

Skład 

 szefowie państw lub rządów państw członkowskich  

 przewodniczący Rady Europejskiej  

 przewodniczący Komisji Europejskiej  

 w pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych  

i polityki bezpieczeństwa  

Posiedzenia odbywają się co kwartał 

Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu 



System instytucjonalny –  

Przewodniczący Rady Europejskiej 

Zadania 

 przewodniczy Radzie i kieruje jej pracami 

 zapewnia jej odpowiednie przygotowanie i ciągłość, we współpracy  

z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady ds. Ogólnych  

 ułatwia osiąganie spójności i konsensu w Radzie Europejskiej  

 przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego 

posiedzenia Rady Europejskiej 

Powołanie 

 Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością 

kwalifikowaną na okres 2,5 roku 

 mandat może zostać jednokrotnie odnowiony 

Donald 

Tusk 



System instytucjonalny –  

Parlament Europejski 

Kompetencje Parlamentu Europejskiego 

Kompetencje prawodawcze 

Stanowi prawo wraz z Radę UE  

w ramach zwykłej i specjalnej 

procedury ustawodawczej 

Kompetencje budżetowe 

Zatwierdza budżet; 

Udziela Komisji absolutorium z jego 

wykonania 

Kompetencje kontrolne 

Sprawuje kontrolę polityczną nad 

instytucjami UE, w szczególności nad 

Komisją 

Kompetencje kreacyjne 
Mianuje unijne organy i instytucje, 

m.in. Rzeczniczka Praw Obywatelskich 



Parlament Europejski 

 Reprezentuje interes obywateli UE. 

 Eurodeputowani zgrupowani we frakcjach. 

 Liczba miejsc w PE przyznawana państwom 

członkowskim zgodnie z zasadą degresywnej 

proporcjonalności. 

Źródło:http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20130308sto06280/html/Nowa-

liczba-pos%C5%82%C3%B3w-po-wyborach-w-2014-r.-kto-zyska-a-kto-straci 





Wyniki wyborów do PE 2014 r. 

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/election-results-2014.html 



Źródło: E. Latoszek, A. Stępniak (red.), Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2013.  

Kompetencje Parlamentu Europejskiego 

 

Kompetencje prawodawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowi prawo wraz z Radą UE  

w ramach zwykłej i specjalnej procedury 

ustawodawczej 

 

Kompetencje budżetowe 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdza budżet; 

Udziela Komisji absolutorium z jego 

wykonania 

 

 

 

 

 

Kompetencje kontrolne 

Sprawuje kontrolę polityczną nad 

instytucjami UE, w szczególności nad 

Komisją 
 

 

 

Kompetencje kreacyjne 

 

 

 

 

Mianuje unijne organy i instytucje, m.in. 

Rzeczniczka Praw Obywatelskich 



System instytucjonalny –  

Parlament Europejski 

Funkcje 

 ustawodawcza i budżetowa (wraz z Radą Ministrów)  

 nadzór demokratyczny nad innymi instytucjami wspólnotowymi –  

kontrola polityczna i konsultacja  

Siedziby 

 Strasburg (Francja) – główna – sesje plenarne  

 Bruksela (Belgia) – sesje dodatkowe i spotkania komisji parlamentarnych  

 Luksemburg – administracja (Sekretariat Generalny) 

Kadencja: 5 lat 

Skład: 736 „europosłów”, max 750 członków (+ przewodniczący) 

Reprezentacja obywateli jest malejąco proporcjonalna (min 6, max 96) 

Wybory do Parlamentu są powszechne i bezpośrednie, a głosowanie ma 

charakter wolny i tajny. 



System instytucjonalny –  

Frakcje w PE (stan na marzec 2010) 

Posłowie nie zasiadają według kraju pochodzenia, lecz według przynależności do jednego  

z siedmiu ogólnoeuropejskich ugrupowań politycznych. Posłowie reprezentują cały wachlarz poglądów na 

temat integracji europejskiej, od skrajnego federalizmu po otwarty eurosceptycyzm. 



System instytucjonalny –  

Parlament Europejski 

 reprezentuje interes obywateli UE 

 Eurodeputowani zgrupowani we frakcjach 

 liczba miejsc w PE przyznawana państwom członkowskim zgodnie z 

zasadą degresywnej proporcjonalności: 

Niemcy  99 Francja 74 Wielka Brytania 73 Włochy  73 

Hiszpania 54 Polska 51 Rumunia 33 Holandia 26 

Grecja 22 Belgia 22 Portugalia 22 Czechy 22 

Węgry 22 Szwecja 20 Austria 19 Bułgaria 18 

Dania 13 Słowacja 13 Finlandia 13 Irlandia 12 

Chorwacja 12 Litwa 12 Słowenia 8 Łotwa 9 

Estonia 6 Cypr 6 Luksemburg 6 Malta 6 

RAZEM 766   



System instytucjonalny –  

Rada Unii Europejskiej 

Główny organ decyzyjny –  

rola decyzyjna i koordynacyjna 

Funkcje 

 ustawodawcza i budżetowa wraz z Parlamentem Europejskim  

 określa i koordynuje politykę gospodarczą Państw Członkowskich  

 określa i wdraża wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 

Unii na podstawie ogólnych wytycznych Rady Europejskiej  

 zawiera w imieniu Unii umowy międzynarodowe z innymi krajami 

lub organizacjami międzynarodowymi  

 koordynuje działania Państw Członkowskich i przyjmuje środki  

w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych  



Źródło: E. Latoszek, A. Stępniak (red.), Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2013.  

Zasadniczym trybem głosowania Rady –   

większość kwalifikowana.  

Liczba głosów przyznawana państwom członkowskim  

w Radzie według systemu głosów ważonych: 

Niemcy, Francja, Wielka Brytania 29 

Hiszpania, Polska 27 

Rumunia 14 

Holandia  13 

Belgia, Czechy, Grecja, Węgry, Portugalia 12 

Austria, Bułgaria, Szwecja 10 

Chorwacja, Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia 7 

Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg , Słowenia 4 

Malta 3 

Łącznie  352 



Podejmowanie decyzji większością 

kwalifikowaną w Radzie 

Źródło: E. Latoszek, A. Stępniak (red.), Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2013.  



Składy – konfiguracje Rady 

 Rada ds. Ogólnych – zapewnia spójność prac Rady,  

przygotowuje posiedzenia Rady i zapewnia ich kontynuację  

 Rada Spraw Zagranicznych – opracowuje działania zewnętrzne Unii  

w oparciu o strategiczne wytyczne Rady Europejskiej  

 Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)  

 Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)  

 Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej 

Konsumentów 

 Rada ds. Konkurencyjności  

 Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii  

 Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa  

 Rada ds. Środowiska  

 Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury  

 + Rada Europejska – premierzy i prezydenci  

 W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego  

z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania 

zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, 

oraz do wykonywania prawa głosu 



Podejmowanie decyzji w Radzie  

po 01.11.2014 r. 

 55% członków Rady (jednak nie mniej niż piętnastu z nich)  

i 65% populacji UE  

 72% członków Rady i 65% populacji państw UE, gdy nie na wniosek 

Komisji UE lub Ministra ds. Zagranicznych UE  

 Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej 4 członków Rady,  

w przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana została 

osiągnięta 

Przykład 

 3 duże państwa +1 mogą zablokować propozycję  

(by zablokować potrzebne są głosy co najmniej czterech państw)  

 11 nowych państw członkowskich działających w porozumieniu nie może 

zablokować decyzji – wszystkie 12 już tak  

 13 najmniejszych państw UE działających w porozumieniu może 

zablokować decyzję mającą poparcie 14 innych państw członkowskich  



Prezydencja –  

przewodnictwo w UE 

Rola 

 odpowiedzialność za porządek obrad Rady i przewodzi wszystkim jej 

posiedzeniom przez sześć miesięcy, kierując podejmowaniem decyzji 

legislacyjnych i politycznych oraz wypracowując kompromisy pomiędzy 

poszczególnymi państwami członkowskimi 

Zasady prezydencji 

 grupy 3 Państw Członkowskich przez 18 miesięcy – zasada równej rotacji 

między Państwami Członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności  

i równowagi geograficznej w ramach Unii 

 każdy członek grupy kolejno przewodniczy przez okres sześciu miesięcy 

wszystkim składom Rady, pozostali funkcje wspierające (z wyjątkiem 

Rady do Spraw Zagranicznych – wysoki przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) 



Porządek prezydencji do 2020 roku 

rok I połowa II połowa 

2007 Niemcy 
Portugalia 

2008 Słowenia 

2008 
Czechy 

Francja 

2009 Szwecja 

2010 Hiszpania 
Belgia 

2011 Węgry 

2011 
Dania 

Polska 

2012 Cypr 

2013 Irlandia 
Litwa 

2014 Grecja 

2014 
Łotwa 

Włochy 

2015 Luksemburg 

2016 Holandia 
Słowacja 

2017 Malta 

2017 
Estonia 

Wielka Brytania 

2018 Bułgaria 

2019 Austria 
Rumunia 

2020 Finlandia 



Komisja Europejska 

NIEZALEŻNOŚĆ 

Komisarze nie przyjmują żadnych instrukcji z rządów lub innych organów 

Inicjatywa  

ustawodawcza 

reprezentuje  

Unię na zewnątrz 

zarządzanie 

wspólnotami 

nadzoruje 

przestrzegania 

prawa Unii 

wyłączna chyba, 

że traktaty stanowi  

inaczej 

funkcje: 

koordynacyjne 

wykonawcze 

zarządzające 

pod kontrolą 

Trybunału 

Sprawiedliwości 

poza przypadkami 

określonymi  

w konstytucji 



Skład Komisji Europejskiej 

do 2014 r. od 2014 r. 

1 komisarz z każdego kraju 2/3 liczby krajów 

członkowskich 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 Komisarze 

Jean-Claude Juncker 

 Przewodniczący Komisji  

 Wysoki Przedstawiciel  

ds. Spraw Zagranicznych Unii  

 Komisarze  

 system równej rotacji między 

państwami członkowskimi 

odzwierciedlający 

demograficzny i geograficzny 

zakres 



System instytucjonalny –  

Komisja Europejska 

Komisja Europejska 

Skład  jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego  

Struktura  28 komisarzy + służba cywilna 

Charakter instytucja ponadnarodowa  

Zadania 

czuwanie nad przestrzeganiem prawa unijnego  
w państwach członkowskich  

(„strażniczka Traktatów”) 

wysuwanie projektów aktów prawodawczych 

przyjmowanie aktów prawnych 

wykonywanie budżetu 

zarządzanie programami unijnymi 



Wysoki przedstawiciel do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

Federica Mogherini 

Komisja Europejska 

 
wiceprzewodniczący 

 

odpowiada za stosunki  

zewnętrzne i koordynację  

innych aspektów zewnętrznych  

działań UE 

Rada Europejska 

 
prowadzi i rozwija WPZiB 

 

przewodniczy Radzie 

Spraw Zagranicznych 



Organy doradcze UE –  

Komitet Ekonomiczno-Społeczny  

i Komitet Regionów 

Funkcje 

 opinie i konsultacja w zakresie wyznaczonym przez Traktaty  

 KES – polityka gospodarcza i społeczna 

 KR – polityka regionalna, środowisko, edukacja i transport 

Skład (po max 350 osób na 5 lat) – obecnie 344 

 KES – przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni 

przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 

w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, 

zawodowej i kultury.  

 KR – przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający 

mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo 

odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem 

Pełna niezależność w pełnieniu funkcji w ogólnym interesie Unii 



System instytucjonalny –  

Trybunał Sprawiedliwości UE 

Obejmuje: Trybunał Sprawiedliwości, Sądy i sądy wyspecjalizowane 

Funkcje 

 zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów  

(np. legalność aktów prawnych)  

 rozstrzyga spory prawne między państwami członkowskimi, instytucjami 

UE, osobami prawnymi i fizycznymi  

Skład 

 1 sędzia z każdego kraju (zarówno w TS i Sądzie)  

 w sądach wyspecjalizowanych skład ustalany na podstawie odrębnych 

rozporządzeń  

Rzecznicy generalni (8) w TS: publiczne przedstawianie, przy zachowaniu 

całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych wniosków  

w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwości UE 

wymagają jego zaangażowania 

Kadencja: 6 lat (co 3 lata częściowe odnowienie składu) 



System instytucjonalny –  

Trybunał Sprawiedliwości UE 

T
ry
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ł 
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System instytucjonalny –  

Trybunał Obrachunkowy 

Funkcje 

 kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii pod względem 

ich legalności i prawidłowości oraz zapewnia należyte zarządzanie 

finansami  

 sporządza roczne sprawozdanie po zamknięciu każdego roku 

budżetowego  

 wspomaga Parlament Europejski i Radę w wykonywaniu ich funkcji 

kontrolnych w zakresie wykonania budżetu 

Skład 

 jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego  

 kadencja 6 lat  

Pełna niezależność w pełnieniu funkcji w ogólnym interesie Unii 

Siedziba: Luksemburg 



System instytucjonalny –  

Trybunał Obrachunkowy 

Trybunał Obrachunkowy 

Skład 
jeden obywatel z każdego 

państwa członkowskiego 

Charakter  
niezależny w wykonywaniu 

swych zadań w interesie UE 

Funkcja organ kontroli finansowej 



Źródło: E. Latoszek, A. Stępniak (red.), Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2013.  

Europejski Bank Centralny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Prezesów, Zarząd, Rada Ogólna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unia Gospodarczo-Walutowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank emisyjny UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski System Banków 

Centralnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBC + 28 banków krajowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurosystem 

 

 

 

 

 

 

 

EBC + banki centralne państw 

członkowskich, których walutą jest euro 



Kompetencje UE 

zasada przyznania /  

zasada kompetencji powierzonych 

 

„Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie  

w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa 

Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych  

w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii  

w Traktatach należą do Państw Członkowskich”  

(art. 5 ust. 2 TUE) 

 

 

 

 

   wtórny charakter władzy UE! 



Kompetencje UE 

Kompetencje wyłączne 
 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje dzielone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje wspierające 

 

 

 

„Jeżeli Traktaty przyznają 

Unii wyłączną kompetencję w 

określonej dziedzinie, jedynie 

Unia  może stanowić prawo 

oraz przyjmować akty 

prawnie wiążące, natomiast 

Państwa Członkowskie  

mogą to czynić wyłącznie z 

upoważnienia Unii lub w celu 

wykonania aktów Unii” (art. 2 

ust. 1 TFUE) 

 

„Jeżeli Traktaty przyznają Unii  w 

określonej dziedzinie 

kompetencję dzieloną z 

państwami członkowskimi, Unia i 

Państwa Członkowskie mogą 

stanowić prawo i przyjmować akty 

prawnie wiążące w tej dziedzinie. 

Państwa Członkowskie wykonują 

swoją kompetencję w zakresie, w 

jakim  

Unia nie wykonała swojej 

kompetencji. Państwa 

Członkowskie ponownie wykonują 

swoją kompetencję w zakresie, w 

jakim Unia postanowiła 

zaprzestać wykonywania swojej 

kompetencji” (art. 2 ust. 2 TFUE) 

 

 

 

„W niektórych dziedzinach i 

na warunkach 

przewidzianych w 

Traktatach, Unia ma 

kompetencję w zakresie 

prowadzenia działań w celu 

wspierania, koordynowania 

lub uzupełniania działań 

Państw  Członkowskich, nie 

zastępując jednak ich 

kompetencji w tych 

dziedzinach” (art. 2 ust. 5 

TFUE) 

 

 

„Państwa Członkowskie 

koordynują swoje polityki 

gospodarcze i zatrudnienia na 

zasadach przewidzianych w 

niniejszym Traktacie, do 

których określenia Unia ma 

kompetencję” (art.  2 ust. 3 

TFUE). 

 

„Zgodnie z postanowieniami 

Traktatu o Unii Europejskiej 

Unia ma kompetencję w 

zakresie  określania i 

realizowania wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, 

w tym stopniowego  

określania wspólnej polityki 

obronnej” (art. 2 ust. 4 TFUE). 

 

 

Art. 352 TFUE –  klauzula elastyczności 

 

„1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych  w Traktatach, jednego z celów, o których 

mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały  uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na 

wniosek  Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Jeżeli  przepisy te są przyjmowane 

przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, stanowi ona również jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu 

zgody Parlamentu Europejskiego”. 



DZIĘKUJEMY ZA 

UWAGĘ! 


