
PRZEDMOWA

Odkąd prawo europejskie stało się częścią polskiego systemu prawnego ważna jest 
nie tylko jego treść, ale i stosowanie przez  Trybunał Sprawiedliwości. W wielu bowiem 
sprawach zarówno regulacje europejskie, jak i orzecznictwo ETS-u (obecnie TS-u) jest 
podstawą prawną dla funkcjonowania różnorodnych podmiotów prawa w Polsce. Książ-
ka ta, można by rzec – „w pigułce”, charakteryzuje podstawy prawne UE, struktury  
UE, poszczególne instytucje UE, system źródeł prawa europejskiego, swobodę rynku 
wewnętrznego, polityki UE w wybranych obszarach oraz metody osiągania zbieżności 
prawa wewnętrznego z prawem europejskim.

Autorka przedstawia wyżej wymienione zagadnienia w sposób przystępny zarów-
no dla studentów, jak i dla specjalistów zajmujących się prawem europejskim. Sądzę, 
że książka ta będzie też przydatna również dla prawników wykonujących zawód w pań-
stwach członkowskich UE.

Za szczególną wartość należy przyjąć przytoczone orzecznictwo ETS (obecnie TS), 
będące ilustracją interpretacji traktatów. Książka ma charakter kompleksowy, skonsoli-
dowany, dzięki czemu pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim na 
zrozumienie mechanizmów działania UE oraz ich ewolucji w ostatnich dziesięcioleciach.

Autorka skupiła się na problemach zasadniczych, dzięki czemu przedstawiła zwarte 
kompendium wiedzy. Zaletą książki jest z jednej strony prosty przekaz,  z drugiej zaś 
wykład o najważniejszych regulacjach i orzeczeniach sądownictwa europejskiego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz



PRZEDMOWA DO 5. WYDANIA

Od czasu czwartego wydania niniejszego podręcznika wiosną 2007 r. w prawie 
europejskim zaszły istotne zmiany. Najważniejszym wydarzeniem było wejście w ży-
cie Traktatu z Lizbony, który po początkowym dłuższym okresie niepewności zaczął 
obowiązywać od 1.12.2009 r. Stanowi on esencję niezrealizowanego projektu Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, który został wprawdzie podpisany w paź-
dzierniku 2004 r., ale ostatecznie nie był w stanie pokonać przeszkód natury politycznej. 
Traktat z Lizbony ma charakter bardziej elitarny niż konkretny i być może tak jest nawet 
lepiej.

Mimo to jego zapisy zupełnie zmieniły zarówno struktury, jak i istotę tradycyjnych 
wspólnot europejskich, a także Unii Europejskiej; nowe oznaczenie wszystkich tekstów 
i (niestety także) numerów artykułów jest na to dowodem. Podręcznik niniejszy został 
w związku z tym poddany bardzo znacznym zmianom, przede wszystkim w częściach 
drugiej i trzeciej. Przy tym zaktualizowano także w całej książce ustawodawstwo 
i orzecznictwo, kazusy i wykresy, a także wykazy oraz rozbudowano indeks rzeczowy. 
Koncepcja podręcznika jako „dialogu ze studentami” pozostała jednak nienaruszona. 

Autorka bardzo serdecznie dziękuje panu asesorowi Christianowi M. Bron L.L.M.Eur. 
(Saarbrücken) za cenne uwagi przy tworzeniu nowego wydania.  Z kolei Wydawnictwo 
zmodernizowało kształt dzieła. Redakcji podziękowania należą się nie tylko za to, ale 
także za bardzo kompetentną opiekę nad książką. 

Luxemburg, w styczniu 2010 r. 
Dr Waltraud Hakenberg



Z PRZEDMOWY DO 1. WYDANIA

Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa, ekonomii, 
socjologii i politologii, studiujących te kierunki na uniwersytetach i w szkołach wyż-
szych, a także do praktyków wszystkich wymienionych dyscyplin. Sposób przedstawie-
nia materii bazuje na długoletnim doświadczeniu wykładowcy i prowadzącej ćwiczenia 
uniwersyteckie. Książka zawiera, dostosowane do materiału, liczne kazusy, wykresy, 
diagramy, zestawienia itp. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zestaw pytań. Ma 
on stanowić zachętę do samodzielnych i krytycznych przemyśleń, może także stać się 
podstawą dyskusji w grupach ćwiczeniowych czy na wykładach. Celowo zrezygnowano 
z zamieszczania odpowiedzi, ponieważ pytania nie mają charakteru sprawdzającego 
wiedzę; chodzi raczej o krytyczną ocenę i poszukiwanie związków między zjawiskami. 
Kazusy zaczerpnięto z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przy 
czym wyboru dokonano, zwracając uwagę na znaczenie, pouczający charakter i aktual-
ność przykładów. 




