
Przedmowa

Zamysł napisania podręcznika z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Euro-
pejskiej, którego siódme wydanie oddajemy do rąk Czytelników, powstał w Ka-
tedrze Prawa Europejskiego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Naszym celem było przedstawienie prawa instytucjonalnego Unii 
Europejskiej w pełnym jego obrazie. Dokonując wyboru zagadnień do przygoto-
wywanego podręcznika, braliśmy pod uwagę ich praktyczne znaczenie dla systemu 
funkcjonowania Unii Europejskiej.

Przygotowując poszczególne części podręcznika za radą Profesora Eugeniusza 
Piontka, przyjęliśmy konwencję przedstawiania omawianej tematyki tam, gdzie 
to było możliwe, z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. W związku z powyższym, poza tradycyjnymi odesłaniami do orzecz-
nictwa, Czytelnik znajdzie w tekście fragmenty wybranych wyroków, każdorazo-
wo poprzedzone opisem stanu faktycznego. Tłumaczenia tekstów orzeczeń sprzed 
akcesji Polski do Unii Europejskiej zaczerpnęliśmy z dwóch dostępnych na rynku 
zbiorów orzecznictwa, za każdym razem podając źródło oraz tam, gdzie to było 
możliwe – Autora tłumaczenia. W przypadku wyroków wydanych po 1.5.2004 r. 
korzystaliśmy z oficjalnych tłumaczeń. Zawsze, gdy odwoływaliśmy się do przy-
kładów orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz aktów prawa pochodnego 
przyjęliśmy zasadę podawania oryginalnych tytułów w języku polskim, a gdzie to 
nie było możliwe – tekstów w języku angielskim lub francuskim. 

Przy pracach nad siódmym wydaniem podręcznika priorytetem autorów była 
aktualizacja materiału, w tym uwzględnienie perspektywy wystąpienia z UE Zjed-
noczonego Królestwa, jak również najnowszych zmian instytucjonalnych oraz 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podręcznik został pomyślany przede wszystkim jako pomoc dla studentów, 
którzy specjalizują się w prawie Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie on 
również użyteczny dla uczestników studiów podyplomowych oraz prawników-
praktyków i wszystkich Czytelników zainteresowanych Unią Europejską. Każdy 
rozdział poprzedzony jest rozbudowanym wykazem literatury, co – jak mamy 
nadzieję – będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Eu-
ropejskiej. Siłą rzeczy nie było możliwe wskazanie wszystkich dostępnych po-
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zycji, a przy wyborze literatury kierowaliśmy się przede wszystkim aktualnością 
publikacji. 

Chcielibyśmy tą drogą podziękować wszystkim, którzy zgłosili swoje uwagi 
do poprzednich wydań i służyli nam radą. Oczywiście, wszelkie błędy i niedo-
ciągnięcia obciążają wyłącznie autorów publikacji.
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