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Piszesz o UE? Zaproponuj swój artykuł do publikacji
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do
dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).
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Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji
europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.
W 2017 r. nr 15 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 9 czasopisma „Unia Europejska –
perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2017 r.
Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2017 r.
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o zapoznanie się z wymogami merytoryczW tym numerze:
no-technicznymi, które umieszczone zostały na stronie internetowej www.europedirectbydgoszcz.byd.pl oraz o kontakt z redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępWIADOMOŚCI Z UE
ne zadeklarowanie tematu, a następnie o przygotowanie:
 Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi;
Komisja Europejska a
 Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim;
praworządność w Polsce
 Noty informacyjnej o autorze.
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.
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Komisja Europejska a praworządność w Polsce
W zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz Komisja Europejska
uzasadniła w środę swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w
Polsce. Komisja ocenia, że reforma ta prowadzi do zwiększenia
systemowego zagrożenia praworządności w Polsce. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania
wskazanych problemów w terminie jednego miesiąca oraz by nie
podejmowały one żadnych kroków zmierzających do przeniesienia lub wymuszenia przejścia w
stan spoczynku sędziów Sądu
Najwyższego. W przeciwnym
przypadku Komisja gotowa jest
natychmiast rozpocząć procedurę
przewidzianą w art. 7 ust. 1. Traktatu o UE – tzn. wydać większością czterech piątych państw
członkowskich reprezentowanych
w Radzie formalne ostrzeżenie.

między państwami członkowskimi
i systemami sądowymi. — powiedział Przewodniczący JeanClaude Juncker.

Jednocześnie Komisja ponownie
potwierdziła, że jest gotowa podjąć konstruktywny dialog z polskim rządem.

zagrożenie dla praworządności:
ustawy o Sądzie Najwyższym,
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (24 lipca Prezydent RP
zapowiedział zawetowanie tych
ustaw), ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych (podpisanej
25 lipca przez Prezydenta RP i
oczekującej na publikację i wejście w życie), jak również ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa
(opublikowanej i obowiązującej od

Pierwszy wiceprzewodniczący
Frans Timmermans zaznaczył:
Gdy dochodzi do naruszenia prawa Unii, Polskie sądy, podobnie
jak sądy innych państw członkowskich, mają za zadanie zapewnić
skuteczny środek ochrony prawnej. W takiej sytuacji działają one
w charakterze „sędziów Unii” i
muszą stosować się do wymogu
niezależności sądów i niezawisłości sędziów zgodnie z Traktatem
oraz Kartą praw podstawowych
UE. Chcemy rozwiązać te problemy wspólnie i w konstruktywny
sposób. Komisja pozostaje otwarta na dialog z polskimi władzami i
z zadowoleniem przyjmie wszelkie kroki mające na celu zmianę
przywołanych przepisów zgodnie
z wystosowanymi przez Komisję
Komisja wszczęła natomiast prze- zaleceniami.
ciwko Polsce postępowanie w
sprawie uchybienia zobowiąza- 1. Zalecenie w sprawie prawoniom państwa członkowskiego w rządności
związku z naruszeniami prawa Przesłane w środę Polsce zaleceUnii i natychmiast po tym, jak nie w sprawie praworządności
ustawa Prawo o ustroju sądów dotyczy 4 nowych aktów prawpowszechnych zostanie opubliko- nych przyjętych przez polski parwana, KE wezwie Polskę do usu- lament, które to mogą zdaniem
nięcia uchybienia.
Komisji zwiększyć systemowe

Komisja będzie zdecydowanie
bronić zasady praworządności we
wszystkich państwach członkowskich, jest ona bowiem jedną z
podstawowych zasad, na jakich
opiera się UE. […] Niezależne
sądy są podstawą zaufania po-

Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej
1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych
członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego,
może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego
naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i,
stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do
niego zalecenia.
Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego
stwierdzenia pozostają aktualne.
2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek
jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do
przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie
przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa
w artykule 2.
3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada,
stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o
zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania
Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z
prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy
tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.
Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na
mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące
dla tego Państwa.
4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.
5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu
stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej
i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

13 lipca). W ocenie KE wymienione ustawy, w swojej obecnej postaci, doprowadzą do strukturalnego osłabienia niezależności
sądów i niezawisłości sędziów w
Polsce. W szczególności przeniesienie w stan spoczynku sędziów
Sądu Najwyższego poważnie
nasili systemowe zagrożenie dla
praworządności.
2. Postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego na
podstawie prawa Unii
W odniesieniu do ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych
kolegium komisarzy jest przygotowane, aby wysłać wezwanie do
usunięcia uchybienia, gdy tylko
zostanie opublikowana. Główne
zastrzeżenie prawne Komisji w w
tym przypadku dotyczy dyskrymi-

nacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego
wieku wcześniejszego przejścia
na emeryturę dla kobiet (60 lat) i
mężczyzn (65 lat) sprawujących
urząd sędziowski. Jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
oraz dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie
zatrudnienia i pracy. W wezwaniu
do usunięcia uchybienia Komisja
przedstawi również zastrzeżenie
w związku z uprawnieniem Ministra Sprawiedliwości do weryfikacji i przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów, jak również
do odwoływania i powoływania
prezesów sądów, które to uprawnienie podważy niezależność
polskich sądów (zob. art. 19 ust. 1
Traktatu o Unii Europejskiej (UE)
w związku z art. 47 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej).
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Przyszłość Europy: w Białej Księdze i w Twoich rękach
Minęły cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję Białej
księgi w sprawie przyszłości
Europy. Pokazuje ona, jak Unia
może się zmienić w ciągu następnej dekady. Przeanalizowano w
niej takie kwestie jak wpływ nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawy dotyczące globalizacji, wyzwania
związane z bezpieczeństwem
oraz klimat narastającego populizmu. Komisja zainaugurowała
ogólnoeuropejską debatę, która
umożliwi obywatelom i przywódcom kształtowanie wizji UE obejmującej 27 państw członkowskich. Zawarto w niej pięć scenariuszy ewolucji Unii do 2025 r.:
1) „Kontynuacja”: UE-27 nadal

realizuje pozytywny program reform;
2) „Nic poza jednolitym rynkiem”: UE-27 będzie koncentrować się na jednolitym rynku, gdyż
27 państw członkowskich nie
będzie w stanie porozumieć się w
coraz liczniejszych dziedzinach
polityki;
3) „Ci, którzy chcą więcej, robią
więcej”: UE-27 będzie funkcjonowała jak obecnie, ale zainteresowane państwa członkowskie będą
mogły ściślej współpracować w
określonych dziedzinach;
4) „Robić mniej, ale efektywniej”: UE skoncentruje się na
skuteczniejszej i sprawniejszej
realizacji celów w wybranych
dziedzinach polityki, ograniczy

zaś swoje działania gdzie indziej;
5) „Robić wspólnie znacznie
więcej”: państwa członkowskie
zdecydują się dzielić więcej
uprawnień, zasobów i decyzji we
wszystkich dziedzinach.

nabiera tempa, a bierze w niej
udział już nawet ponad 30 milionów obywateli. Każdy może wyrazić swoją opinię poprzez formularz online: https://ec.europa.eu/
commission/feedback-futureScenariusze te obejmują szereg europe_pl
możliwości, a wyniki ich zastoso- Dodatkowe informacje:
wania mogą być różne, w zależ-  Biała księga w sprawie przyności od obszaru polityki. Pokazu- szłości Europy i dalsze działają one obrazowo przyszłość Euro- nia: https://ec.europa.eu/
py, nie wykluczają się wzajemnie commission/white-paper-futureani nie są wyczerpujące.
europe-reflections-and13 września 2017 r. przewodni- scenarios-eu27_pl
czący Komisji Europejskiej Jean-  Orędzie o stanie Unii w 2017 r.:
Claude Juncker wygłosi swoje h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u /
doroczne orędzie o stanie Unii, c o m m i s s i o n / s t a t e - u n i o n w którym odniesie się do tych 2017_pl
problemów. Debata na ten temat

Zakupy online w UE - coraz lepsze wyniki, lecz wciąż wiele do poprawy
Coraz więcej konsumentów robi
zakupy online, rośnie również ich
zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z
innych krajów UE - wynika z
ostatniej analizy KE dot. sytuacji
konsumentów, tzw. tablicy wyników. Ogólnie, warunki dla konsumentów uległy poprawie od czasu
publikacji poprzednich wyników,
jednak poziom zaufania, wiedzy i
ochrony nadal różni się w zależności od kraju.
Komisarz Věra Jourová powiedziała: Moim priorytetem jest
zwiększenie zaufania obywateli i
małych detalistów do jednolitego
rynku cyfrowego. Konsumenci
coraz mniej obawiają się zakupów
przez internet. Zapewniliśmy im
szybką procedurę odzyskania
pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie
tak, nawet przy zakupach w innym kraju. Wyzwaniem będzie
teraz zachęcenie większej liczby
przedsiębiorców do reakcji na to
rosnące zapotrzebowanie.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat
odsetek Europejczyków robiących zakupy online prawie się
podwoił (z 29,7 proc. w 2007 r.
do 55 proc. w 2017 r.). Od czasu
ostatniego wydania tablicy poziom
zaufania konsumentów wzrósł o
12 punktów procentowych w przypadku zakupu od sprzedawców
detalicznych mających siedzibę w
tym samym kraju oraz o 21 punk-

tów procentowych w przypadku
zakupów w innych państwach
członkowskich UE. Mimo to konsumenci nadal napotykają przeszkody, próbując kupować w
internecie od sprzedawców z
innego kraju w UE. Przykładowo
13 proc. respondentów zgłosiło
odmowę przyjęcia płatności, a 10
proc. spotkało się z odmową dostawy produktów do kraju ich
zamieszkania.

jest na lepszym poziomie, jednak wciąż jest to niewystarczające, a między poszczególnymi
krajami w UE utrzymują się
różnice. W porównaniu z 2015 r.
konsumenci są bardziej świadomi
swoich praw. Średnio 13 proc.
konsumentów w pełni zna swoje
podstawowe prawa (wzrost o 3,6
proc. od 2014 r.). Jednak w krajach północnej i zachodniej UE
warunki dla konsumentów pozostają ogólnie lepsze niż w
wschodniej i południowej (np. w
razie problemów skargę składa aż
94,5 proc. Finów, a tylko 55,6
proc. Bułgarów). Istnieją również
znaczne różnice, jeśli chodzi o
stykanie się nieuczciwymi praktykami handlowymi: skarży się na
nie aż 40,9 proc. Chorwatów, a
tylko 3,4 proc. Austriaków. Komisja dąży do aktualizacji przepisów konsumenckich, tak, aby
każdy konsument w Europie
znał swoje prawa oraz aby prawa te były prawidłowo egzekwowane w całej UE. Niestety
nadal detaliści słabo znają prawa
konsumentów, poziom wiedzy
różni się zależnie od kraju: prawa
konsumentów zna zaledwie 36,2
proc. sprzedawców detalicznych
w Chorwacji, ale aż 62,3 proc.
sprzedawców w Niemczech.

Sprzedawcy detaliczni wciąż z
dystansem podchodzą do rozszerzania swojej działalności na
sprzedaż internetową dla klientów
z innych państw w UE, obawiając
się oszustw, odmowy płatności w
sprzedaży transgranicznej, innych
uregulowań podatkowych oraz
różnic w krajowych przepisach
prawa umów i ochrony konsumentów. Zaledwie 40 proc. działających obecnie w internecie
sklepów detalicznych planuje w
nadchodzącym roku sprzedawać zarówno w kraju, jak i za
granicą. Dlatego też Komisja
przedstawiła wniosek w sprawie
unowocześnienia przepisów dotyczących umów zawieranych przez
internet. Celem jest harmonizacja
internetowej sprzedaży towarów
oraz wspieranie dostępu do treści
cyfrowych i sprzedaży internetoKonsumenci mają mniej powodów
wej w całej UE.
do niezadowolenia, a ci, którzy
Jak wskazuje tablica wyników,
złożyli skargi, są bardziej zadowoznajomość praw konsumenta

leni ze sposobu ich rozpatrzenia.
Jednak wciąż oczekuje się szybszego rozpatrywania skarg
konsumentów. Prawie jedna
trzecia konsumentów zdecydowała się nie składać skarg, gdyż
uznała, że w grę wchodziły zbyt
niskie kwoty (34,6 proc.) lub że
procedura zajęłaby zbyt dużo
czasu (32,5 proc.). Z tego powodu
Komisja usprawniła postępowanie w sprawie drobnych
roszczeń (od 14.07.2017), dzięki
czemu konsumenci mogą obecnie
korzystać z przyspieszonej procedury online w przypadku roszczeń
do kwoty 5 tys. euro. Komisja
zachęca także do pozasądowego
rozstrzygania sporów z wykorzystaniem platformy internetowego
rozstrzygania sporów (ODR),
która umożliwia łatwy dostęp
online do organizacji zajmujących
się pozasądowym rozstrzyganiem
sporów w przypadku transakcji
internetowych.
Więcej informacji (w j. angielskim):
http://ec.europa.eu/newsroom/
just/item-detail.cfm?
item_id=117250

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres
2005-2008.
W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował
swoją działalność europejską. W trzecim (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz.
Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.
Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb
społecznych.
Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.
W szczególności do współpracy zapraszamy:
 przedstawicieli samorządu terytorialnego
 małych i średnich przedsiębiorców
 nauczycieli i instytucje oświatowe
 organizacje pozarządowe
 młodzież

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
przy Wyższej Szkole Gospodarki
ul. Garbary 2 (bud. C, biuro C015)
85-229 Bydgoszcz
tel.: 52 567 00 18
tel/fax: 52 567 00 69
e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00
dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG
e-mail: k.marchlewska@byd.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG
e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl
KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Polub nas
na Facebooku!
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