
Techniki informacji 
i komunikacji

Rok akademicki 2019/2020
Zajęcia nr 3 – EUR-Lex, bazy orzecznictwa 

(CURIA oraz HUDOC)  

mgr Maria Dymitruk

maria.dymitruk@uwr.edu.pl

Centrum Badań Problemów Prawnych 

i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej



Terminy spotkań

2019-10-04

2019-10-11 

2019-10-18

2019-10-25

2019-10-30

2019-11-08

2019-11-22

2019-11-29 

2019-12-06 

2019-12-13 

2019-12-20

2020-01-10

2020-01-17



Terminy zaliczeń

2019-10-04 

2019-10-11 

2019-10-25

2019-10-30 

2019-11-22

2019-11-29 

2019-12-06 

2019-12-13 

2019-12-20

2020-01-10



http://europa.eu/

Ile państw 
członkowskich liczy 
Unia Europejska?

Jakie państwa 
kandydują do UE?

Kto jest obecnie 
przewodniczącym Rady 

Europejskiej?



EUR-Lex – informacje ogólne

Jest to niekomercyjna baza danych umożliwiająca w 24 językach
urzędowych UE dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
EUR-Lex umożliwia także śledzenie przebiegu procedur
ustawodawczych.

EUR-Lex jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad trzy
miliony dokumentów obejmujących okres od 1951 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej składa się z serii.
Najistotniejsze są seria „L” (akty prawne) i z seria „C” (informacje
i zawiadomienia).

http://eur-lex.europa.eu/
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Prawo pierwotne

Traktaty 
założycielskie

Traktaty 
reformujące

Traktaty 
akcesyjne

Prawo wtórne

Akty 
prawodawcze

Rozporządzenia

Dyrektywy

Decyzje
Akty 

nieprawodawcze



EUR-Lex – zadanie 1

1. Proszę odnaleźć wersję skonsolidowaną 
Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Kto jest depozytariuszem TUE?



EUR-Lex – zadanie 2

1. W bazie EUR-Lex proszę odnaleźć dyrektywę 
nr 92/43. 

2. Proszę wskazać pełną nazwę oraz adres 
publikacyjny dyrektywy.

3. Proszę wyświetlić dyrektywę w języku 
polskim, angielskim i francuskim naraz.

4. Do kiedy państwa członkowskie miały 
implementować tę dyrektywę?



EUR-Lex – zadanie 3

1. W bazie EUR-Lex poprzez WYSZUKIWANIE

ZAAWANSOWANE proszę odnaleźć dyrektywę z 2011 r. 
dotyczącą praw konsumenta. 

2. Kto był sprawozdawcą w procesie opiniowania tej 
dyrektywy przez Komitet Regionów?

3. Proszę wskazać numer CELEX opinii Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego do tej dyrektywy. 

4. Poprzez jaki akt prawny Polska implementowała tę 
dyrektywę? 



EUR-Lex – zadanie 4

1. Jaki akt prawny został zamieszczony jako 
pierwszy w Dz. Urz. UE seria L nr 199 z 2007 
r.? Podaj jego tytuł.

2. Proszę wskazać podstawę prawną do wydania 
tego aktu prawnego, która przewidywała 
wprowadzenie środków w dziedzinie 
współpracy sądowej w sprawach cywilnych w 
Unii Europejskiej.



CURIA – informacje ogólne

CURIA jest bazą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dostępną we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Zadaniem TSUE jest czuwanie nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu 
traktatów. W ramach tego zadania TSUE:
• kontroluje legalności aktów instytucji Unii Europejskiej,
• czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków 

wynikających z traktatów oraz
• dokonuje wykładni prawa unijnego na wniosek sądów krajowych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje 
dwa organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd.
Istniejący od 2004 r. Sąd do spraw Służby Publicznej 
zakończył swoją działalność w dniu 1 września 2016 r. 
(jego kompetencje przejął Sąd).

http://curia.europa.eu/



CURIA – zadanie 1

Jak nazywają się polscy członkowie 
Trybunału Sprawiedliwości i Sądu?



CURIA – zadanie 2

1. Proszę odnaleźć wyrok TSUE o 
sygnaturze C-512/10. 

2. Kto reprezentował stronę pozwaną?

3. Z jakiej daty pochodzi opinia rzecznika 
generalnego w danej sprawie? 



CURIA – zadanie 3

1. Proszę odnaleźć orzeczenie TSUE z dnia 10 
lipca 2009 r., w której stroną był Apple 
Computer, Inc. Proszę o podanie sentencji 
tego orzeczenia w języku polskim.

2. Proszę odnaleźć orzeczenia Sądu dotyczące 
własności intelektualnej z ostatnich 5 lat. 



HUDOC – informacje ogólne

HUDOC jest bazą orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(prowadzoną zasadniczo w języku angielskim i francuskim).

Europejski Trybunał Praw Człowieka to organ sądownictwa międzynarodowego
powołany w 1959, właściwy do orzekania w sprawie skarg indywidualnych lub w
sprawach międzypaństwowych, stwierdzający naruszenia praw obywatelskich i
politycznych określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej w Rzymie w
dniu 4 listopada 1950 rok).

Od 1998 roku, Trybunał obraduje w sposób ciągły, a osoby fizyczne mogą
bezpośrednio wnieść sprawę do Trybunału.

Przez prawie pól wieku Trybunał wydał ponad 10 000 wyroków. Są one wiążące
dla zainteresowanych Państw i doprowadziły Rządy do wprowadzenia zmian w ich
ustawodawstwie oraz w praktyce administracyjnej w wielu dziedzinach. Trybunał
ma swą siedzibę w Strasburgu, w Pałacu Praw Człowieka.

https://hudoc.echr.coe.int/



HUDOC – zadanie 1

Proszę odnaleźć najnowsze 
orzeczenie wydane przez ETPC
w sprawie przeciwko Polsce.



HUDOC – zadanie 2

1. Proszę odnaleźć wyrok ETPC, 
który zapadł w sprawie skargi 
nr 77850/12. 

2. Jakie rozstrzygnięcie zapadło?



Dziękuję za uwagę!

maria.dymitruk@uwr.edu.pl


