
Instytucje Unii Europejskiej 
 Parlament Europejski 

 Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, 

posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w 

wyborach bezpośrednich co 5 lat Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. 

 Przewodniczący: Martin Schulz 

 Skład: 751 posłów. 

 Rok ustanowienia: 1952 – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 – jako Parlament Europejski; pierwsze 

wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. 

 Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg. 

 Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów. 

 Rada Europejska 

 Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej. 

 Członkowie: Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji 

Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa. 

 Rok ustanowienia: 1974 (forum nieformalne), 1992 (status formalny), 2009 

(oficjalna instytucja UE). 

 Siedziba: Bruksela (Belgia). 

 Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na 

szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE i którym 

przewodniczy przewodniczący Rady. 

 Rada Unii Europejskiej 

 Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i 

koordynuje politykę UE. 

 Członkowie: Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od 

omawianego obszaru polityki. 



 Każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji. 

 Rok ustanowienia: 1958 (jako Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej). 

 Siedziba: Bruksela (Belgia). 

 Ministrowie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu 

swoich rządów w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach. 

 Komisja Europejska 

 Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, 

egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE. 

 Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. 

 Rok ustanowienia: 1958. 

 Siedziba: Bruksela (Belgia). 

 Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako 

jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących 

nowych aktów prawa unijnego. 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię 

prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i 

instytucje UE. 

 Członkowie:  

 Trybunał Sprawiedliwości: po jednym sędzi z każdego kraju UE i 11 

rzeczników generalnych 

 Sąd: po jednym sędzi z każdego kraju UE  

 Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej: siedmiu sędziów  

 Rok ustanowienia: 1952. 

 Siedziba: Luksemburg 

 Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego 

stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga też 

spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami. 

 Europejski Bank Centralny 



 Zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i 

gospodarczą UE. 

 Członkowie: Prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych 

wszystkich państw UE 

 Rok ustanowienia: 1998 

 Siedziba: Frankfurt nad Menem (Niemcy) 

 Europejski Trybunał Obrachunkowy 

 Odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i 

wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania 

finansami UE. 

 Członkowie: Po jednym z każdego kraju UE 

 Rok ustanowienia: 1977 

 Jako unijny niezależny zewnętrzny kontroler Trybunał Obrachunkowy dba o 

interesy podatników w UE. Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień 

w zakresie egzekwowania prawa, ale działa na rzecz usprawnienia 

zarządzania budżetem UE przez Komisję Europejską i przedstawia 

sprawozdania na temat finansów UE. 

 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

 Odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz 

prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE. 

 Rok ustanowienia: 2011 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 

 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

 Organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców 

oraz inne grupy interesu. 

 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE. 

 Rok ustanowienia: 1957 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 



 Wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady 

UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między 

podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE. 

 Komitet Regionów 

 Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na 

szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw 

członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość 

wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni 

wpływ na regiony i miasta. 

 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE 

 Rok ustanowienia: 1994 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 

 Europejski Bank Inwestycyjny 

 Pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na 

preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. 

pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z 

budżetu UE. 

 Rada Dyrektorów: Składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa 

członkowskiego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. 

 Rok ustanowienia: 1958 

 Siedziba: Luksemburg 

 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, 

organom, urzędom i agencjom UE. 

 Aktualny Rzecznik Praw Obywatelskich: Emily O’Reilly 

 Rok ustanowienia: 1995 

 Siedziba: Strasburg (Francja) 

 Europejski Inspektor Ochrony Danych 



 Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy 

UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich 

danych osobowych. 

 Inspektor: Giovanni Buttarelli 

 Zastępca inspektora: Wojciech Wiewiórowski 

 Rok ustanowienia: 2004 

 Siedziba: Bruksela (Belgia) 

 Europejska Szkoła Administracji 

 Rok ustanowienia: 10 lutego 2005 

 Zapewnianie pracownikom UE szkoleń w określonych dziedzinach. 

 Upowszechnia wspólne wartości, propaguje lepsze zrozumienie wśród 

pracowników instytucji UE. 

 Szkoła ściśle współpracuje z departamentami szkoleniowymi wszystkich 

instytucji, by dzięki temu uniknąć powielania wysiłków. 

 Europejski Urząd Doboru Kadr 

 Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją dla potrzeb instytucji i 

innych jednostek UE. 

  Jego zadaniem jest rozpisywanie i prowadzenie konkursowych egzaminów 

dla kandydatów na pracowników wszystkich instytucji unijnych.  

 Rekrutacja przebiega dzięki niemu sprawniej, niż gdyby każda z instytucji 

prowadziła osobne konkursy. 

 Roczny budżet EPSO sięga 21 mln euro – to o 11% mniej, aniżeli wynosiły 

unijne koszty rekrutacji przed jego powołaniem. 

 Urząd Publikacji (OP) 

 Pełna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  

 Działa on w charakterze wydawnictwa instytucji unijnych, wydając i 

rozpowszechniając wszelkie oficjalne publikacje – czy to drukiem, czy w 

formie elektronicznej. 

 Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) 

 CERT ustanowiony został 1 czerwca 2011 r. 



 Zadaniem zespołu jest wspomaganie ochrony systemów informatycznych 

instytucji UE przed zagrożeniami. 

 Wspiera służby poszczególnych instytucji UE odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo informatyczne. 


