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Wstęp

Podręcznik akademicki „Prawo Unii Europejskiej” jest kompletnym wykładem z zakresu 
prawa i ustroju Unii Europejskiej. Został napisany w taki sposób, aby zrealizować zadanie pod-
stawowe – pełne przedstawienie integracyjnego systemu prawnego. W efekcie jest to źródło 
wiedzy pozwalające na kompleksowe przygotowanie się do egzaminów z zakresu prawa unij-
nego. 

Potrzeba powstania nowego podręcznika do prawa Unii Europejskiej wynika z dynamiki 
integracji i potrzeby dostosowywania wykładu do zmian, jakie w niej zachodzą, zwłaszcza 
w świetle wydarzeń ostatnich lat, tak w wymiarze krajowym, ogólnounijnym, jak i globalnym. 
Ich skala i zakres są bezprecedensowe. Unia Europejska była i wciąż pozostaje dynamicznym 
procesem, w którym relacje między organizacją a jej państwami członkowskimi podlegają cią-
głym przeobrażeniom. Mimo że Unia stale się rozwija, jej wartość i osiągnięcia bywają kwe-
stionowane, nasilają się także tendencje odśrodkowe, rozbijające utrwalone dotąd fundamenty 
integracyjne, a symbolizowane odwoływaniem się do suwerenności państwowej i częstokroć 
instrumentalnym wykorzystywaniem tożsamości narodowej. Tendencje te widoczne są w pra-
wie i dyskursie politycznym państw członkowskich.

Przełom drugiej i trzeciej dekady XXI w. zmienił wiele w samej Unii i w życiu jej obywa-
teli. Pandemia COVID-19, brexit, liczne kryzysy i powstające w efekcie wyzwania (finansowy 
i gospodarczy, terroryzm, kolejne fale uchodźcze, zmiany klimatyczne, erozja zasady prawo-
rządności w niektórych państwach, a także towarzyszący im rozwój społeczny i technologicz-
ny) spowodowały, że Unia oraz jej prawo i polityki uległy poważnym zmianom, które wojna 
w Ukrainie dodatkowo pogłębiła. Podręcznik odnosi się do wszystkich tych czynników, co po-
zwoli Czytelnikom na zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów integracyj-
nych. Wartość podręcznika przejawia się w pełnej i aktualnej treści wykładu, wspomaganego 
przykładami z praktyki integracji europejskiej.

Podręcznik porządkuje stan wiedzy w zakresie integracji europejskiej. Przedstawiono w nim 
historię integracji ujętej w siatce teorii wyjaśniających naturę integracji, scharakteryzowano, 
także z perspektywy prawa międzynarodowego: istotę UE, zagadnienie praw człowieka i me-
chanizmów ich ochrony w UE, instytucję obywatelstwa UE, wartości systemu integracyjnego 
UE i źródła jego prawa oraz procedury tworzenia tego prawa, system instytucjonalny UE i ka-
tegorie kompetencji UE, zasady kształtujące skomplikowany system relacji prawa unijnego 
i krajowego, mechanizmy (sądowe i pozasądowe) zapewniające przestrzeganie (skuteczność) 
prawa UE w krajowych porządkach prawnych, budżet UE i unię walutową, a także przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości o zasadniczym znaczeniu dla jednostek. Podręcz-
nik zamyka wykład dotyczący podstaw unijnego rynku wewnętrznego, z charakterystyką czte-
rech swobód przepływu – towarów, pracowników, usług i działalności gospodarczej oraz ka-
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pitału. Zaprezentowany w książce wykład jest bogato ilustrowany orzeczeniami sądowymi 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka i sądów krajowych – ze szczególnym naciskiem na orzecznictwo sądów polskich. 

Podręcznik został napisany przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji. 
Jest on także cenną pomocą dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów i radców prawnych. 
Sięgać do niego mogą również studenci zarządzania, ekonomii, nauk politycznych i pokrew-
nych kierunków studiów, a także osoby szeroko zainteresowane problematyką integracji euro-
pejskiej. Podręcznik skupia się na praktycznym wykorzystaniu zdobywanej wiedzy, oferując 
liczne przykłady z praktyki orzeczniczej. Dołączony do każdego rozdziału wykaz aktualnej 
literatury przedmiotu pozwoli Czytelnikom na dalsze pogłębienie wiedzy. Podobny charak-
ter spełniają zamieszczone na końcu większości rozdziałów fragmenty pt. „Dla pogłębienia 
 wiedzy”.

Podręcznik jest wydawnictwem unikatowym na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 
piętnaścioro wybitnych Autorek i Autorów reprezentujących większość polskich ośrodków 
akademickich, prowadzących badania nad ustrojem i prawem UE. Podejście teoretyczne oparte 
na przykładach z praktyki, a także grono autorskie są – w naszej opinii – gwarancjami najwyż-
szej jakości podręcznika.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Autorkom i Autorom podręcznika za zaangażowanie 
i wkład pracy w jego powstanie. 

Stan prawny został uwzględniony na 1.9.2022 r.

Katowice–Warszawa, 1 września 2022 r.                                    Jacek Barcik, Robert Grzeszczak
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