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Wykaz skrótów

art. artykuł
COREPER (franc  Comité des Representants Permanents) Komitet 

Stałych Przedstawicieli
COSAC (franc  Conférence des Organes Specialisés dans les Affa-

ires Communautaires) Konferencja komisji ds  unijnych 
parlamentów Unii Europejskiej

ds. do spraw
EBC Europejski Bank Centralny

EFTA European Free Trade Association
EIO europejska inicjatywa obywatelska

EKPCz europejska Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności

ESBC Europejski System Banków Centralnych
ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości

EWEA Europejska Wspólnota Energii Atomowej
EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza 

EWWiS Europejska Wspólnota Węgla i Stali
IGC Intergovernmental Conference
IGH Internationale Handelsgesellschaft
JAE Jednolity Akt Europejski
KE Komisja Europejska

KPP Karta Praw Podstawowych
lit. litera
MP Monitor Polski
np. na przykład
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nr numer
PE Parlament Europejski

PWBiS Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
QMV qualified majority voting

r. rok
RE Rada Europejska

REFIT Program sprawności i wydajności regulacyjnej, 
ang  Regulatory Fitness and Performance Program

RP Rzeczpospolita Polska
RUE Rada Unii Europejskiej

s. strona
t. tom

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
tj. to jest
TK Trybunał Konstytucyjny
TL Traktat z Lizbony

TM Traktat z Maastricht
TO Trybunał Obrachunkowy

TrK Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję 
dla Europy

TS Trybunał Sprawiedliwości
TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TUE Traktat o Unii Europejskiej
TWE Traktat o Wspólnocie Europejskiej

UE Unia Europejska 
UPiW umowy o partnerstwie i współpracy

ust. ustęp
w. wiek

WPZiB Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
WRF wieloletnie ramy finansowe

z. zeszyt
zd. zdanie
ZK Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej



Wstęp

Unia Europejska stanowi szczególną formę współpracy między pań-
stwami członkowskimi  Jest efektem procesów integracyjnych, które 
rozpoczęły się w 1951 r  wraz z podpisaniem pierwszego traktatu zało-
życielskiego – Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i trwających do 
chwili obecnej  Samo pojęcie – Unia Europejska – pojawiło się w trak-
tatach w 1987 r  wraz z przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego, 
choć dopiero w 1992 r  w Traktacie z Maastricht powołana została 
Unia Europejska jako nadbudowa nad trzema filarami dotyczącymi 
różnych obszarów działania wraz z dostosowanymi do tego formami 
współpracy między państwami  Obecnie Unia Europejska to jedno-
lita, homogeniczna organizacja międzynarodowa, która ma osobo-
wość prawną oraz jest następcą prawnym wcześniejszych zobowiązań 
Wspólnot Europejskich  Nie ulega wątpliwości, że jest ona swoistym 
fenomenem współczesnych czasów zarówno pod względem struktury, 
systemu prawnego, jak i jego ochrony prawnej oraz szerokiego zakresu 
współpracy między państwami 

Książka Wstęp do źródeł prawa Unii Europejskiej jest publikacją 
przygotowaną przez wykładowców przekazujących od wielu lat wiedzę 
na temat Unii Europejskiej  Skierowana jest głównie do studentów 
kierunków: prawo, administracja, europeistyka  Opracowana została 
w celu przybliżenia wiedzy o UE osobom, które podejmują próbę 
zrozumienia mechanizmów funkcjonowania tej organizacji  Podjęto 
próbę przybliżenia złożonej problematyki w prosty i przystępny sposób  
Zamysłem Autorów było zasygnalizowanie zagadnień fundamental-
nych, które stanowić będą dobrą podstawę do pogłębienia wiedzy  
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Niniejsza publikacja poświęcona została dwóm obszarom: ogólnym 
zasadom, na których opiera się UE oraz unijnemu systemowi praw-
nemu  Konsekwentnie podzielona została na dziewięć rozdziałów  
Pierwsze trzy w sposób systematyczny przekazują informacje o Unii 
Europejskiej, rozpoczynając od  historii integracji europejskiej, zasady 
jej funkcjonowania, unijny system ochrony praw człowieka  Kolejne 
pięć wyjaśnia trudne zagadnienia związane z unijnym systemem 
prawnym, wychodząc od charakteru prawa unijnego, poprzez źródła 
prawa oraz procedury stanowienia zarówno pierwotnego jak wtór-
nego prawa UE  Jak zaznaczono powyżej, ambicją Autorów nie było 
przygotowanie szczegółowego opracowania wyczerpującego temat, ale 
prezentacja wybranych zagadnień w sposób zrozumiały dla Czytel-
nika, który rozpoczyna swoją przygodę z prawem Unii Europejskiej  
Książka wprowadza w tematykę, terminologię i zawiłe procesy legisla-
cyjne zachodzące na poziomie UE  Należy jednak pamiętać, że praca 
z niniejszym podręcznikiem wymaga wzbogacenia rozważań o analizę 
orzecznictwa, które zasygnalizowane zostało w treści oraz pogłębienia 
dostępnej i niesamowicie bogatej literatury przedmiotu 

Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie zainteresuje Czy-
telnika problematyką integracji europejskiej oraz pozwoli zrozumieć 
zasady funkcjonowania UE oraz sposób wykonywania powierzonych 
jej kompetencji 

W imieniu Autorów
Edyta Krzysztofik 



K ATA R Z Y N A WOCH

Rozdział I 
Historia integracji europejskiej

1. Uwagi ogólne

Wśród kluczowych czynników, wpływających na procesy integra-
cyjne w Europie po drugiej wojnie światowej, należy wymienić: chęć 
utrzymania pokoju, zagrożenie wojną, obawę przed wzrostem potęgi 
Związku Radzieckiego i powstanie w regionie Europy Środkowo-

-Wschodniej bloku państw satelickich względem Moskwy  Co więcej, 
trwający proces odbudowy gospodarczej Europy wymagał koordy-
nacji i skutecznego wykorzystywania oferowanej przez USA pomocy 
w ramach planu Marshalla  Zakładano przy tym, że, utrzymanie 
pokoju wymaga znalezienia w powojennym układzie sił właściwego 
miejsca dla okupowanych Niemiec  Zakładając, że odbudowa gospo-
darki niemieckiej nie może prowadzić do odrodzenia potęgi militarnej 
tego państwa, podstawowym sektorem integracji stał się w pierwszej 
fazie przemysł węglowo-stalowy, ściśle związany z produkcją broni 
konwencjonalnej i kluczowy dla odbudowy Europy 

Współpraca państw europejskich po drugiej wojnie światowej przy-
bierała różne formy i dotyczyła wielu dziedzin, przy czym skupiała 
się wokół dwóch nurtów: polityczno-militarnego oraz gospodarczego  
Co oczywiste, integracja europejska postępowała etapami  Jej postęp 
jest zaś mierzony dwoma procesami: pogłębianiem i poszerzaniem1 

 1 A  Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii inte-
gracji, „Studia Europejskie” 1999, nr 3, s  12 
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2. Traktaty założycielskie z lat 50. XX w.

W dniu 18 kwietnia 1951 r , w Paryżu, sześć państw europejskich: 
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i Republika Fede-
ralna Niemiec, podpisało Traktat ustanawiający Europejską Wspól-
notę Węgla i Stali2  Ta umowa międzynarodowa powołała do życia 
organizację międzynarodową, która dysponowała własnymi organami 
i była wyposażona w osobowość prawnomiędzynarodową  W wyniku 
przyjęcia tego Traktatu sektory węgla i stali państw członkowskich 
zostały oddane pod wspólną kontrolę sprawowaną przez ponadna-
rodowe organy  Utworzenie wspólnego rynku węgla i stali miało się 
przyczynić do znaczącego wzrostu gospodarczego oraz spadku bezro-
bocia  Traktat przewidywał wolną konkurencję na rynku węgla i stali, 
zakazywał karteli, wszelkich form pomocy państwa oraz jakichkolwiek 
praktyk dyskryminujących producentów, konsumentów czy nabywców 
z innych państw tworzących Wspólnotę  Co więcej, znosił również 
opłaty przywozowe i wywozowe oraz ograniczenia ilościowe w handlu 
węglem czy stalą  Europejska Wspólnota Węgla i Stali opierała się na 
działaniu czterech instytucji: Wysokiej Władzy, Specjalnej Rady Mini-
strów, Wspólnego Zgromadzenia oraz Trybunału Sprawiedliwości3 

Traktat Paryski wszedł w życie w dniu 23 lipca 1952 r  i przewidy-
wał, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali została powołana na czas 
określony, tj  na okres 50 lat  Po tym okresie Traktat ustanawiający 
EWWiS stracił moc, natomiast aktywa zgromadzone przez tę Wspól-
notę zostały przeznaczone na wsparcie badań naukowych w sektorach 
związanych z przemysłem węglowym i stalowym, a dotychczasowe 
kompetencje zostały przejęte przez Wspólnotę Europejską  

 2 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 18 4 1951 r , 
podpisany w Paryżu  Tekst w języku polskim dostępny w: A  Przyborowska-Klim-
czak, E  Skrzydło-Tefalska, Dokumenty Wspólnot Europejskich, t. I, Lublin 1994 
 3 J  Kowalski, Z  Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji europejskiej 
i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań 2006, s  55 
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Następny krok w procesie integracji europejskiej stanowiło podpi-
sanie w 1957 r , tzw  Traktatów Rzymskich4, które obejmowały Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej  

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpi-
sano w dniu 25 marca 1957 r , a wszedł w życie 1 stycznia 1958 r  Sygna-
tariuszami Traktatu było sześć tych samych państw, które utworzyły 
EWWiS  Zasadniczym celem Wspólnoty było ustanowienie wspólnego 
rynku, jak również stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych państw 
członkowskich  Dla osiągnięcia tak określonego celu przewidziano 
zagwarantowanie swobody przepływu towarów, pracowników, usług 
i kapitału  Za niezbędny element integracji państw członkowskich 
uznano także ustanowienie wspólnej taryfy celnej i prowadzenie 
wspólnej polityki handlowej względem państw trzecich  Dodatkowo 
ustanowiono wspólną politykę konkurencji, wspólną politykę rolną 
i transportową  Instytucjami EWG były: Komisja, Rada, Zgromadzenie 
Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości  Ponadto powołano do życia 
pomocniczy organ – Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

W Rzymie przyjęto również Traktat ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM)5  Rolą Wspólnoty, sto-
sownie do postanowień Traktatu, miało być zapewnienie rozwoju 
przemysłu jądrowego i wprowadzenie wspólnej nad nim kontroli, aby 
był on wykorzystany wyłącznie do celów pokojowych  Podobnie jak 
w przypadku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej działały cztery 
instytucje: Komisja, Rada, Zgromadzenie Parlamentarne i Trybu-
nał Sprawiedliwości  Działania podejmowane na podstawie EURA-
TOMU zostały zintegrowane w ramach Komisji Europejskiej (Dyrekcja 
Generalna ds  Energii) i utworzonej w 1960 r  Europejskiej Agencji 
Dostaw  Niezależnie od powyższego sam Traktat pozostaje w mocy, zaś 

 4 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Trak-
tat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Konwencja w sprawie 
niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich i inne z 25 3 1957 r  
(Dz U  z 2004 r  Nr 90, poz  864/2) 
 5 E  Kawecka-Wyrzykowska, Historia i rozwój idei integracji europejskiej, 
Warszawa 2002, s  13 
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EURATOM jest nadal odrębną od Unii organizacją międzynarodową, 
choć powiązaną z nią instytucjonalnie  

Na podstawie dołączonej do Traktatów Rzymskich Konwencji o nie-
których wspólnych instytucjach doszło do tzw  uwspólnotowienia dzia-
łających zgromadzeń parlamentarnych i Trybunałów Sprawiedliwości, 
w konsekwencji czego powołano jedno Zgromadzenie Parlamentarne 
oraz jeden Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który służył trzem 
Wspólnotom  Natomiast w dniu 8 kwietnia 1965 r  został podpisany 
Traktat ustanawiający jednolitą Radę i Komisję Wspólnot Europej-
skich (tzw  Traktat o fuzji)  Powołana na jego mocy Rada (Ministrów) 
zastąpiła odrębne Rady działające w ramach EWG i EWEA oraz Spe-
cjalną Radę Ministrów EWWiS, a nowa Komisja zajęła miejsce dwóch 
Komisji funkcjonujących w ramach EWG i EWEA oraz Wysokiej 
Władzy EWWiS 

3. Jednolity Akt Europejski

Jednolity Akt Europejski6 stanowił pierwszą zmianę traktatów założy-
cielskich  Został podpisany w dniu 17 lutego 1986 r  w Luksemburgu, 
przez przedstawicieli dziewięciu państw członkowskich, zaś w dniu 
28 lutego 1986 r  w Hadze przez przedstawicieli pozostałych trzech 
państw (Włochy, Grecja, Dania)  Wszedł w życie 1 lipca 1987 r  Jego 
przyjęcie było wynikiem wielu inicjatyw zmierzających do powołania 
Unii Europejskiej  Kluczowe postanowienia JAE dotyczyły stworzenia 
warunków dla funkcjonowania rynku wewnętrznego  Traktat prze-
widywał, że do dnia 31 grudnia 1992 r  zostanie ustanowiony obszar 
bez wewnętrznych granic, zapewniający swobodny przepływ towarów, 
osób, usług i kapitału  Co więcej, państwa członkowskie zgodziły się 
dokonać dalszego przeniesienia swoich kompetencji na rzecz wspól-
nych instytucji poprzez włączenie do Traktatu ustanawiającego EWG 

 6 Jednolity Akt Europejski z 17 2 1986 r , podpisany w Luksemburgu 
(Dz U  z 2004 r  Nr 90, poz  864/6) 
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kolejnych obszarów współpracy, m in  w dziedzinie polityki społecznej, 
ochrony środowiska i badań naukowych 

Przyjęcie JAE skutkowało również istotnymi zmianami instytucjo-
nalnymi  Wśród nich należy wymienić m in : a) poszerzenie zakresu 
obszarów, w stosunku do których Rada mogła uchwalać akty prawne 
kwalifikowaną większością głosów i zmniejszenie jednocześnie listy 
spraw wymagających jednomyślności7; b) zwiększenie uprawnień PE 
w procesie stanowienia prawa poprzez wprowadzenie procedury współ-
pracy Parlamentu i Rady8; c) rozszerzenie liczby przypadków, w których 
wymagane było zasięgnięcie opinii PE; d) wzmocnienie pozycji KE 
w zakresie sprawowania władzy wykonawczej poprzez zobowiązanie 
Rady do przekazywania Komisji kompetencji wykonawczych wyni-
kających z uchwalanych przez Radę aktów; e) stworzenie podstaw dla 
powołania Sądu Pierwszej Instancji; f) stworzenie traktatowej podstawy 
funkcjonowania Europejskiej Współpracy Politycznej, złożonej z mini-
strów spraw zagranicznych państw członkowskich oraz członka KE, 
zbierających się co najmniej cztery razy do roku; g) nadanie podstaw 
traktatowych Radzie Europejskiej 

4. Traktat z Maastricht

Po przyjęciu JAE za zasadniczy cel przyjęto doprowadzenie do połą-
czenia gospodarczego i politycznego nurtu integracji europejskiej  
W czerwcu 1990 r  RE podjęła decyzję o zwołaniu konferencji mię-
dzyrządowych w celu powołania Unii Gospodarczej i Walutowej oraz 
Unii Politycznej  Na szczycie RE w Maastricht w grudniu 1991 r  posta-
nowienia dotyczące Unii Politycznej, jak również Unii Gospodarczej 
i Walutowej zostały opracowane w jeden Traktat o Unii Europejskiej9  

 7 A  Barabasz, Polska wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987), „Środkowoeuropejskie Studia Europejskie” 
2017, nr 1, s  191 
 8 A  Podraza, Rola Parlamentu Europejskiego w Jednolitym Akcie Europej-
skim, „Roczniki Nauk Społecznych” 1989, nr 1, s  337–339 
 9 Traktat o Unii Europejskiej z 7 2 1992 r  (Dz U  z 2004 r  Nr 90, poz  864/30) 
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Został on podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 r , a wszedł w życie 
dopiero 1 listopada 1993 r  po zakończeniu trudnej procedury raty-
fikacyjnej w 12 państwach członkowskich  Traktat powołał do życia 
Unię Europejską, przy czym nie stanowiła ona nowej organizacji, lecz 
była kolejnym etapem integracji państw członkowskich Wspólnot 
Europejskich  Unia nie zastępowała w niczym Wspólnot, a nawet nie 
posiadała podmiotowości prawnej10  Podmiotami prawa międzyna-
rodowego były nadal tylko trzy Wspólnoty Europejskie 

Traktat z Maastricht stawiał przed Unią następujące cele: a) zapew-
nienie trwałego i zrównoważonego postępu gospodarczego i społecz-
nego poprzez utworzenie rynku wewnętrznego oraz unii gospodarczej 
i walutowej; b) potwierdzenie swej tożsamości na arenie międzynaro-
dowej poprzez realizowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeństwa oraz wspólne określanie polityki obronnej; c) umacnianie 
ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez 
wprowadzenie obywatelstwa Unii; d) współpraca w zakresie Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dla zapewnienia w Unii wol-
ności i bezpieczeństwa obywateli; e) zapewnianie przestrzegania prawa 
wspólnotowego (acquis communautaire) 

Unia Europejska opierała się na trzech filarach, różniących się nie 
tylko rodzajem kompetencji w nich zawartych, ale również charak-
terem  Została ustanowiona na fundamencie Wspólnot Europejskich 
(filar I) uzupełnionych o wspólne polityki (Wspólna Polityka Zagra-
niczna i Bezpieczeństwa – filar II oraz włączone do TWE dodatkowe 
zakresy kompetencji WE) i formy współpracy (współpraca w zakresie 
Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – filar III)  W sferze 
materialnej poszerzono zakres kompetencji Wspólnot o politykę gospo-
darczą i monetarną, społeczną, politykę dotyczącą oświaty, kształcenia 
i młodzieży, kultury, zdrowia, ochrony konsumenta, sieci transeuro-
pejskich i przemysłu 

 10 J  Węc, Projekty utworzenia Unii Europejskiej w latach 1975–1992: od raportu 
Tindemansa do Traktatu z Maastrich, „Politeja” 2005, nr 2, s  123 
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5. Traktat Amsterdamski

Już w samym Traktacie z Maastricht założono konieczność dalszej 
reformy UE  Powołana Konferencja Międzyrządowa miała przede 
wszystkim zaproponować rozwiązania, mające zbliżyć Unię Europejską 
do jej obywateli, usprawnić system instytucjonalny Unii w kontekście 
przyszłego rozszerzenia oraz poprawić efektywność przedsięwzięć 
podejmowanych na zewnątrz ugrupowania m in  poprzez przyznanie 
Unii większego mandatu w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa, oraz współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedli-
wości i spraw wewnętrznych11  Efektem prac Konferencji Międzyrzą-
dowej było opracowanie tekstu nowego traktatu rewizyjnego, który 
został podpisany w dniu 2 października 1997 r  w Amsterdamie12, 
a wszedł w życie w dniu 1 maja 1999 r 

W sferze materialnej doszło przede wszystkim do „uwspólnoto-
wienia” dorobku prawnego Schengen poprzez włączenie go do I filara 
Unii  Oznaczało to więc, że polityka wizowa, imigracyjna i azylowa 
zostały wyłączone z zakresu przedmiotowego III filara, który zyskał 
w związku z tym nową nazwę – Współpraca Policyjna i Sądowa w Spra-
wach Karnych13  Postanowienia traktatowe wzmocniły również zna-
czenie ochrony praw podstawowych w Unii  Zadeklarowano, że Unia 
opiera się na zasadach poszanowania praw człowieka, demokracji 
i państwa prawa  Wprowadzono sankcje za poważne i stałe naruszanie 
zasad zawartych w art  6 TUE  Przyjęte regulacje wzmacniały nie-
znacznie tożsamość UE na arenie międzynarodowej, dzięki nazwaniu 
Sekretarza Generalnego Rady Wysokim Przedstawicielem do Spraw 
WPZiB, który miałby wspierać prezydencję Rady w reprezentowaniu 
Unii na zewnątrz  Traktat Amsterdamski wprowadził również nowe 

 11 C H  Church, D  Phinnemore, „Znikający” Traktat Amsterdamski, „Studia 
Europejskie” 1998, nr 2, s  25–27 
 12 Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty 
ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, pod-
pisany 2 10 1997 r  w Amsterdamie (Dz U  z 2004 r  Nr 90, poz  864/31) 
 13 A  Potyrała, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Unii Europej-
skiej – od Traktatu z Maastricht do Traktatu Lizbońskiego, „Rocznik Integracji 
Europejskiej” 2007, nr 1, s  127  
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regulacje, dotyczące polityki zatrudnienia, polityki socjalnej, ochrony 
środowiska naturalnego, zdrowia i konsumentów  

W sferze instytucjonalnej po raz kolejny zwiększono rolę PE w proce-
sie powoływania KE  Uproszczono też wieloetapową procedurę współ-
decydowania  Przyjęto również, że procedura współpracy będzie odtąd 
stosowana zasadniczo tylko w zakresie Unii Gospodarczej i Walutowej  
Równolegle do przekazania dorobku Schengen do wspólnotowego filara 
doszło do znacznego zbliżenia I filara oraz III w zakresie sposobów 
podejmowania decyzji  Parlament uzyskał uprawnienie do wyrażania 
opinii na temat proponowanych przez Komisję lub państwo człon-
kowskie aktów prawnych  Natomiast jurysdykcja instytucji sądowych 
objęła niektóre instrumenty prawne III filara  Traktat Amsterdamski 
wprowadził również nowe postanowienia, przewidujące możliwość 
skorzystania przez państwa z formuły „ściślejszej współpracy”  

6. Traktat Nicejski

Niewypracowanie w Traktacie Amsterdamskim rozwiązań o charak-
terze instytucjonalnym, niezbędnych do przyjęcia nowych członków, 
spowodowało, że państwa członkowskie, niespełna rok po wejściu 
w życie wskazanego traktatu, zwołały kolejną Konferencję Międzyrzą-
dową  Co istotne prace dyplomatyczne toczyły się przy większej niż 
dotychczas jawności  Głównym celem obrad było  przygotowanie pro-
pozycji, dającej gwarancję efektywności prac instytucji UE po poszerze-
niu o państwa kandydujące do Unii  Prace Konferencji Międzyrządowej 
zakończyły się w dniu 10 grudnia 2000 r  w Nicei, a wypracowany kom-
promis został przyjęty przez głowy państw lub szefów rządów nie tylko 
państw członkowskich, ale i państw ubiegających się o członkostwo  
Traktat został podpisany w dniu 26 lutego 2001 r 14, a wszedł w życie 
dopiero w dniu 1 lutego 2003 r 

 14 Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty usta-
nawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, podpisany 
26 2 2001 r  w Nicei (Dz U  z 2004 r  Nr 90, poz  864/31) 
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Zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei obejmowały przede wszyst-
kim kwestie instytucjonalne  W protokole do przyjętego Traktatu 
określono, jak będą reprezentowane państwa członkowskie w unijnych 
instytucjach po poszerzeniu o kolejnych 12 państw kandydujących  
Zmianom tym towarzyszyło przyjęcie nowego systemu ważenia gło-
sów w Radzie Unii  Po raz kolejny rozszerzono katalog spraw, co do 
których decyzje są podejmowane większością kwalifikowaną  Od 2005 r  
każde państwo członkowskie miało mieć tylko jednego przedstawiciela 
w KE  Postanowiono również, że po przystąpieniu do Unii 27  państwa 
członkowskiego liczba komisarzy zostanie ograniczona, a prawo nomi-
nowania kandydata na komisarza przez państwo członkowskie podlegać 
rotacji  Zmiany objęły również Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej 
Instancji  Ponownie określono zakres ich jurysdykcji i przewidziano 
możliwość tworzenia wyspecjalizowanych izb sądowych  Traktat stał 
się podstawą powołania nowych wyspecjalizowanych organów i jedno-
stek organizacyjnych: Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, Euro-
pejskiego Wydziału Współpracy Sądowej, Europejskiej Sieci Sądowej 
oraz Komitetu Ochrony Socjalnej  Postanowiono także, że wzmoc-
niona współpraca, zwana dotychczas „ściślejszą współpracą”, będzie 
ustanawiana przy zwiększonej roli KE oraz PE  Pomimo zwiększenia 
liczby państw członkowskich do ustanowienia wzmocnionej współpracy 
wymagana była decyzja zaledwie ośmiu zainteresowanych członków15  
Na szczycie w Nicei w grudniu 2000 r  przyjęto również Kartę Praw Pod-
stawowych, ustanawiającą katalog praw podlegających ochronie w UE 

7. Traktat Lizboński

W grudniu 2001 r  prezydent Francji Jacques Chirac i kanclerz Niemiec 
Gerhard Schröder wydali wspólnie oświadczenie, w którym uznali 
konieczność uchwalenia konstytucji Unii Europejskiej  Ostateczny 

 15 J  Maliszewska-Nienartowicz, Zasada wzmocnionej współpracy w prawie 
Wspólnoty Europejskiej – od Traktatu Amsterdamskiego do projektu traktatu 
konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 1, s  35  
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kształt Traktatu Konstytucyjnego został zaakceptowany przez RE 
w dniu 18 czerwca 2004 r  Odrzucenie przez Francję i Niderlandy w refe-
rendum Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy wywołało 
poważny impas polityczny  Wyjście z niego stanowiło zaś uzgodnie-
nie w dniu 22 czerwca 2007 r  tekstu okrojonego z konstytucyjnych 
aspiracji, traktatu reformującego UE  Traktat ten został podpisany na 
szczycie w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r 16

Kluczową zmianą wprowadzoną przez Traktat z Lizbony jest odej-
ście od trójfilarowej struktury UE  Stosownie do art  1 TUE Unia 
zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym  Co więcej, 
zgodnie z art  47 TUE Unia nabyła osobowość prawną  Istotne zmiany 
zostały również przyjęte w obrębie systemu instytucjonalnego Unii  
Jak wynika z treści art  13 do katalogu unijnych instytucji oprócz Rady, 
Komisji, PE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału 
Obrachunkowego zostały włączone również RE i Europejski Bank 
Centralny  Ponadto został wprowadzony kadencyjny urząd Przewod-
niczącego RE  Dokonano znaczącej zmiany przepisów dotyczących 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa  Traktat Lizboński na nowo określił zakres jurysdykcji 
sądów UE, dzieląc je na Trybunał Sprawiedliwości, Sąd (dawny Sąd 
Pierwszej Instancji) oraz sądy wyspecjalizowane 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dość jasno określił 
zakres kompetencji UE, stanowiąc, że mogą być to kompetencje 
wyłączne, dzielone lub wspierające  Traktat o Unii Europejskiej nadał 
moc wiążącą Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a wpro-
wadzone zmiany w zakresie źródeł ochrony praw człowieka dały pod-
stawę do przystąpienia Unii do EKPCz  Traktat z Lizbony ustanowił 
także zmiany w procesie prawotwórczym  Nicejski system głosowania 
w Radzie został utrzymany co najmniej do dnia 31 października 2014 r  
(maksymalnie do dnia 31 marca 2017 r , ponieważ do tego terminu czło-
nek Rady mógł zażądać przyjęcia aktu zgodnie z systemem nicejskim)  

 16 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13 12 2007 r  
(Dz U  z 2009 r  Nr 203, poz  1569)  
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Od 1 kwietnia 2014 r  zaczął obowiązywać system podwójnej większo-
ści (55% państw reprezentujących 65% ludności Unii)  Ponadto na nowo 
usystematyzowano hierarchię źródeł prawa UE  Przewidziano również 
udział parlamentów krajowych oraz społeczeństwa obywatelskiego 
(grupa miliona obywateli zyskała prawo inicjowania procesu prawo-
twórczego) w procesie stanowienia prawa  Przyjęto uproszczoną pro-
cedurę zmiany traktatów założycielskich oraz procedurę wystąpienia 
państwa członkowskiego z UE  W ramach procedur stanowienia aktów 
prawodawczych zaczęła obowiązywać zwykła procedura prawodawcza 
oraz specjalne procedury prawodawcze 

8. Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej pod koniec lat 
80  XX w  spowodował, że państwa byłego bloku wschodniego zwróciły 
się w stronę rozwiniętych Wspólnot Europejskich  Tym samym, inte-
gracja Polski ze strukturami unijnymi postrzegana była zasadniczo 
jako proces nieuchronny i nieodwracalny, czy też jako element uczest-
nictwa w głównym nurcie procesów zachodzących wówczas w Europie  
Niemniej jednak zbliżanie Polski do członkostwa we Wspólnotach 
stanowiło proces ewolucyjny i przebiegało etapami 

Podstawą do nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych 
między Polską a Wspólnotami było podpisanie w czerwcu 1988 r  
deklaracji normalizującej relacje między Wspólnotami Europejskimi 
a Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej  Konsekwencją tych wyda-
rzeń było ustanowienie, we wrześniu 1988 r , stosunków dyplomatycz-
nych między Polską Rzeczpospolitą Ludową a EWG  Natomiast w lipcu 
1989 r  miało miejsce otwarcie Przedstawicielstwa Dyplomatycznego 
PRL przy Wspólnotach 

W dniu 19 września 1989 r  została podpisana Umowa w sprawie 
handlu oraz współpracy gospodarczej między PRL a EWG17  W jej 

 17 Z M  Doliwa-Klepacki, Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), 
wyd  3, Białystok 2001, s  122 
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ramach obie strony zobowiązały się do ułatwiania i promowania 
wymiany handlowej i współpracy gospodarczej  W dziedzinie han-
dlu oraz współpracy handlowej postanowienia umowy przewidywały 
przede wszystkim najwyższy stopień liberalizacji w imporcie produk-
tów drugiej strony  Wspólnota zadeklarowała likwidację ograniczeń 
ilościowych stosowanych przy imporcie towarów na terytorium EWG  
Oznaczało to zatem zwiększenie dostępu do rynku polskiego dla unij-
nych przedsiębiorców, a także ułatwienie dostępu do rynków państw 
członkowskich polskim producentom  Celem ustanowionej współpracy 
gospodarczej było w szczególności: a) wzmocnienie i dywersyfikacja 
więzi gospodarczych między Polską a EWG; b) przyczynienie się do roz-
woju gospodarek i poziomów życia ludności Polski i EWG; c) otwarcie 
nowych źródeł zaopatrzenia i nowych rynków; d) popieranie współ-
pracy między jednostkami gospodarczymi w celu promocji przed-
siębiorstw mieszanych, umów licencyjnych i innych form kooperacji 
przemysłowej, sprzyjających rozwojowi przemysłów Polski i EWG; 
e) popieranie postępu naukowego i technicznego; f) wsparcie zmian 
strukturalnych w gospodarce polskiej w celu zwiększenia i dywersyfi-
kacji wymiany dóbr i usług ze Wspólnotą  Nad prawidłową realizacją 
umowy czuwała Komisja Mieszana, składająca się z przedstawicieli 
państwa polskiego oraz z przedstawicieli Wspólnoty 

Następnie, w maju 1990 r  Rzeczpospolita Polska złożyła w Brukseli 
oficjalny wniosek o rozpoczęcie rozmów w sprawie umowy o stowarzy-
szeniu ze Wspólnotami Europejskimi  Przygotowania do prowadzenia 
negocjacji w sprawie stowarzyszenia po stronie polskiej rozpoczęły 
się 26 stycznia 1991 r , zaś ich pierwszym wyrazem było utworzenie 
przy Radzie Ministrów stanowiska pełnomocnika rządu do spraw inte-
gracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej  W okresie od lutego 
do listopada 1991 r  przeprowadzono osiem rund negocjacyjnych, 
które doprowadziły do podpisania Układu Europejskiego (Europe 
Agreement) w dniu 16 grudnia 1991 r  Został on ratyfikowany 20 paź-
dziernika 1992 r , a wszedł w życie 1 lutego 1994 r  Układ Europejski 
wyznaczał ramy prawne stosunków między Polską a Unią Europejską 
od chwili jego wejścia w życie, aż do chwili uzyskania przez Polskę 
statusu państwa członkowskiego  Ta umowa kształtowała podstawy 
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rozwoju handlu i stosunków gospodarczych między Polską a Unią  
W preambule Układu zaznaczono, że stowarzyszenie nie jest celem 
„samym w sobie”, ma jedynie pomóc Polsce w osiągnięciu ostatecznego 
celu, jakim jest uzyskanie pełnego członkostwa w EWG  W okresie 
przejściowym między datą podpisania Układu Europejskiego a datą 
jego wejścia w życie, między Polską a Wspólnotą Europejską obowią-
zywała Umowa Przejściowa (Interim Agreement) dotycząca handlu 
i spraw związanych z handlem 

W katalogu celów, dla osiągnięcia których zawarto Układ Europejski, 
wskazano: a) ustanowienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, 
który umożliwia rozwój bliskich stosunków politycznych między Polską 
a Wspólnotą; b) popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków 
gospodarczych między stronami w celu sprzyjania dynamicznemu roz-
wojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce; c) stworzenie podstawy 
pomocy finansowej i technicznej Wspólnoty dla Polski; d) stworzenie 
właściwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą; e) popie-
ranie współpracy w dziedzinie kultury  Układ Europejski składał się 
z dziewięciu części, w których zostały uregulowane następujące kwe-
stie: a) dialog polityczny między Polską a Wspólnotą; b) swoboda prze-
pływu towarów; c) przepływ pracowników, zakładanie przedsiębiorstw, 
świadczenie usług; d) przepływ płatności, kapitału, konkurencji oraz 
innych postanowień natury gospodarczej; e) zbliżanie polskich przepi-
sów prawnych do regulacji obowiązujących we Wspólnocie; f) współ-
praca gospodarcza; g) współpraca kulturalna  Nadzór nad wykonaniem 
postanowień Układu został powierzony Radzie Stowarzyszenia, którą 
w wykonywaniu zadań wspomagał Komitet Stowarzyszenia  Został 
również ustanowiony Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia, który 
w założeniu miał stanowić forum spotkań i wymiany poglądów człon-
ków polskiego parlamentu i Parlamentu Europejskiego  Od chwili zło-
żenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE (tj  8 kwietnia 1994 r  
podczas spotkania RE w Atenach)18 Układ Europejski zarówno w Unii, 
jak i w Polsce był traktowany jako traktat przedakcesyjny  Oznaczało 

 18 B  Kalinowska, Polska droga do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2015, nr 2, s  304 
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to uznanie go za podstawę działań dostosowawczych, bezpośrednio 
zmierzających do uzyskania przez Polskę członkostwa w UE 

W dniu 16 lipca 1997 r  na forum Parlamentu Europejskiego Komisja 
Europejska przedstawiła swoje opinie (tzw  avis) w przedmiocie wnio-
sków o członkostwo w UE, które zostały złożone przez państwa stowa-
rzyszone z Europy Środkowej i Wschodniej  Zarekomendowała wtedy 
rozpoczęcie negocjacji z sześcioma kandydatami: Republiką Czeską, 
Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami oraz z Cyprem (tzw  grupa luksem-
burska)19  Decyzja o rozpoczęciu procesu rozszerzania UE i o zwołaniu 
w dniu 31 marca 1998 r  dwustronnych Konferencji Międzyrządowych, 
w ramach których będą prowadzone negocjacje akcesyjne w pierwszej 
kolejności z państwami wymienionymi powyżej, została podjęta na 
szczycie RE w Luksemburgu w dniach 12–13 grudnia 1997 r 

Kierownictwo polityczne podczas negocjacji Polski z UE zostało 
powierzone Prezesowi Rady Ministrów, wspieranemu przez Ministra 
Spraw Zagranicznych, sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej 
i pełnomocnika rządu do spraw negocjacji o członkostwo RP w UE 
(Główny Negocjator)  Koordynowanie i programowanie działań doty-
czących przygotowania i negocjowania przystąpienia Polski do Unii 
było zaś zadaniem Komitetu Integracji Europejskiej  UE była repre-
zentowana przez komisarza Unii Europejskiej do Spraw Rozszerzenia, 
dyrektora generalnego Dyrekcji do Spraw Rozszerzenia, dyrektora 
Zespołu do Spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do Spraw Rozszerzenia 
oraz Główną Negocjator do Spraw Polski 

Negocjacje akcesyjne składały się z dwóch etapów  Pierwszy etap – 
tzw  screening (przegląd prawa krajowego pod kątem jego zgodności 
z regulacjami unijnymi) – obejmował okres od 27 kwietnia 1998 r  do 
5 listopada 1999 r  Natomiast drugi etap – właściwe negocjacje – został 
rozpoczęty w dniu 10 listopada 1998 r  Zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, otwarcie właściwych negocjacji w poszczególnych obsza-
rach następowało dopiero w momencie, gdy strona polska przygoto-
wała i przekazała stronie unijnej stanowisko negocjacyjne w danym 

 19 R  Willa, Droga do członkostwa W Unii Europejskiej – przykład Polski, 
„Dialogi Polityczne” 2007, nr 8, s  91 
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obszarze, a strona unijna w odpowiedzi przedstawiła polskim nego-
cjatorom stanowisko unijne  Gdy obie strony znały już stanowiska 
negocjacyjne, czyli pozycje wyjściowe, następowało otwarcie danego 
obszaru negocjacyjnego 

Negocjacje obejmowały w sumie 31 obszarów, były to: nauka i bada-
nia, telekomunikacja i technologie informacyjne, edukacja, kształcenie 
i młodzież, kultura i polityka audiowizualna, polityka przemysłowa, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, wspólna polityka zagraniczna i bez-
pieczeństwa, ochrona konsumentów i zdrowia, statystyka, stosunki 
zewnętrzne, unia celna, unia gospodarcza i walutowa, energia, poli-
tyka społeczna i zatrudnienie, swoboda świadczenia usług, kontrola 
finansowa, swobodny przepływ towarów, środowisko, prawo spółek, 
swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału, podatki, insty-
tucje, rybołówstwo, polityka transportowa, wymiar sprawiedliwości 
i sprawy wewnętrzne, polityka regionalna i koordynacja instrumentów 
strukturalnych, polityka konkurencji, rolnictwo, finanse i budżet oraz 
inne  Polska wnioskowała o okresy przejściowe w 11 dziedzinach, m in  
rolnictwie, podatkach, prawie spółek, energii i środowisku  Zamknię-
cie negocjacji nastąpiło na szczycie RE, który odbył się w Kopenhadze 
w dniach 12–13 grudnia 2002 r 

Traktat Akcesyjny został podpisany w dniu 16 kwietnia 2003 r  w Ate-
nach, przy czym ze strony Polski został on podpisany przez Prezesa 
Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych  Traktat Akcesyjny 
obejmuje trzy części: a) Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej, b) Akt dotyczący warunków przystąpienia, c) Akt końcowy 

Pierwsza z wymienionych części stanowi Traktat akcesyjny sensu 
stricto, na podstawie którego Polska przystąpiła do Unii  Jest ona 
wspólna dla wszystkich 10 państw, które uzyskały członkostwo w UE 
z dniem 1 maja 2004 r 20 W tej części traktat wskazuje, że ustanawia 
się członkostwo w UE 10 państw przystępujących, odsyła do „dołą-
czonego Aktu”, który stanowi jego integralną część, określa dzień wej-
ścia w życie traktatu na 1 maja 2004 r , podkreśla obowiązek złożenia 

 20 J M  Fiszer, Polska w Unii Europejskiej – sukcesy, porażki, zagrożenia 
i perspektywy, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019, nr 1, s  275 
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dokumentów ratyfikacyjnych u depozytariusza do 30 kwietnia 2004 r , 
wskazuje języki, w jakich został sporządzony  Druga z części obejmuje 
62 artykuły, podzielone na pięć części  Do Aktu dołączono również 
18 załączników i 10 protokołów, które stanowią jego integralną część  
Natomiast Akt końcowy zawiera 44 różne deklaracje polityczne państw 
członkowskich obecnych i przystępujących do Unii oraz porozumienia 
w formie not podpisanych między UE a nowymi państwami człon-
kowskimi  Polska zgłosiła trzy indywidualne deklaracje w zakresie 
konkurencyjności polskiej produkcji niektórych owoców, moralności 
publicznej oraz w sprawie interpretacji okresu derogacyjnego dotyczą-
cego farmaceutyków 

Ostatnim, a zarazem fundamentalnym w swym znaczeniu, etapem 
procedury akcesyjnej była ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego przez 
wszystkie państwa–strony, zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi, 
a także złożenie dokumentów ratyfikacyjnych u depozytariusza do 
dnia 30 kwietnia 2003 r  W przypadku Polski zgoda na ratyfikację 
tej umowy międzynarodowej została wyrażona w referendum ogól-
nokrajowym  Zostało ono przeprowadzone w dniach 7–8 czerwca 
2003 r  Wzięło w nim udział 58,85% uprawnionych do głosowania, 
a jego wyniki miały charakter wiążący  Na pytanie: „Czy wyraża Pan/
Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej?”, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 77,45% biorących udział 
w głosowaniu  Największe poparcie dla członkostwa Polski w UE 
odnotowano w województwie śląskim, dolnośląskim, lubuskim oraz 
zachodniopomorskim, najmniejsze zaś w województwie lubelskim 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskawszy zgodę obywateli, 
dokonał uroczystej ratyfikacji traktatu 23 lipca 2003 r  Dokumenty 
ratyfikacyjne zostały złożone u depozytariusza, tj  rządu Republiki 
Włoskiej 6 sierpnia 2003 r  Polska stała się państwem członkowskim 
Unii Europejskiej z chwilą wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego 
1 maja 2004 r 
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AGNIE SZK A PA ROL

Rozdział II 
Zasady ustrojowe UE

1. Uwagi ogólne

Podstawę aksjologiczną Unii Europejskiej, jej fundament prawny, sta-
nowią zasady będące nadrzędnymi normami wyrażającymi wartości 
unijnego systemu prawnego  Odgrywają one szczególną rolę w pro-
cesie interpretacji i stosowania acquis communautaire  Ze względu 
na  źródło pochodzenia zasady prawne UE można podzielić na dwie 
grupy: zasady ogólne (zapożyczone) i zasady ustrojowe, inaczej okreś-
lane jako zasady strukturalne lub własne  Zasady ogólne obejmują 
normy, które zostały zapożyczone z prawa międzynarodowego i wspól-
nych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich  Katalog zasad 
ustrojowych, który podlega stałej ewolucji, kształtuje sposób funk-
cjonowania i relacje UE z innymi podmiotami  Unia jawi się tu jako 
szczególnego rodzaju organizacja międzynarodowa, która łączy typową 
współpracę międzynarodową z elementami współpracy ponadnaro-
dowej i  transnarodowej 

2. Zasady ustrojowe Unii i jej wartości

Zasady ustrojowe tworzą podstawę aksjologiczną UE  W katalogu 
zasad szczególne miejsce zajmują wartości UE  Zgodnie z preambułą 
TUE Unia Europejska opiera się na kulturowym, religijnym i huma-
nistycznym dziedzictwie Europy, z którego wynikają powszechne 
wartości  Następnie preambuła wymienia: nienaruszalne i niezbywalne 
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prawa człowieka, wolność, demokrację, równość oraz państwo prawne  
W art  2 TUE kreatorzy procesów integracyjnych wskazali na katalog 
wartości Unii, który tworzą: poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, państwo prawne (praworządność), jak 
również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących 
do mniejszości  Zgodnie z treścią przywołanego artykułu wartości te 
są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na 
pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarno-
ści oraz na równości kobiet i mężczyzn 

Poprzez odwołanie do wartości, jako aksjomatów UE, podkreśla 
się, iż integracja europejska nie ma wyłącznie wymiaru gospodarczego, 
politycznego i prawnego, a UE jest wspólnotą wartości  Przestrzeganie 
wartości jest warunkiem sine qua non przystąpienia do UE nowego 
państwa  Naruszenie wartości przez państwo członkowskie może 
powodować istotne następstwa prawne i polityczne 

Obecnie najszerzej rozbudowany mechanizm kontrolny dotyczy 
poszanowania zasady praworządności  Wydaje się także, że w aktual-
nym stanie prawnym i faktycznym praworządność zaczyna przyjmować 
funkcję nadrzędnej wartości (metanormy) UE  System zapewnienia 
poszanowania zasady praworządności obejmuje instrumenty kon-
troli sądowej, tj  skargę na niewykonywanie zobowiązań traktatowych 
kierowaną do TSUE, oraz dwa rozbudowywane w ostatnich latach 
mechanizmy kontroli politycznej: tzw  procedura z art  7 TUE oraz 
mechanizm warunkowości w dostępie do środków z budżetu UE 

Prawo pierwotne, w art  7 TUE, przewiduje dwustopniowy mecha-
nizm nacisku politycznego na państwo, które narusza wartości Unii 
(wprost odnosząc się do art  2 TUE)  Pierwszy stopień to mechanizm 
prewencyjny, po którym może zostać uruchomiony mechanizm sank-
cyjny  W 2014 r  Komisja Europejska przyjęła komunikat, w którym 
rozbudowała procedury z art  7 TUE1 o pozatraktatowy mechanizm 

 1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Nowe ramy 
UE na rzecz umocnienia praworządności, (COM/2014/0158)  W komunikacie KE 
wskazała na dwie podstawy prawne kształtujące jej mandat KE do ukształtowa-
nia nowej procedury: procedury z art  7 TUE oraz skargę na niewykonywanie 
zobowiązań traktatowych 
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kontroli praworządności, który może stanowić wstępny etap poprze-
dzający uruchomienie procedur z art  7 TUE  System kontroli posza-
nowania zasady praworządności uzupełnia możliwość zablokowania 
dostępu do środków unijnych  Mechanizm warunkowości w dostępie 
do unijnych środków budżetowych został wprowadzony w 2021 r , 
w pakiecie regulacji dotyczących podziału środków budżetowych Unii 
w aktualnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 
(mechanizm kontrolny na poziomie prawa wtórnego)2  Pozwala on 
na wstrzymanie, ograniczenie, zakończenie lub zawieszenie wypłaty 
środków z budżetu UE, gdy państwo członkowskie narusza zasadę 
państwa prawnego, a naruszenia wpływają lub stwarzają poważne 
ryzyko wpływu – w sposób wystarczająco bezpośredni – na należyte 
zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub na ochronę inte-
resów finansowych Unii3  Przy okazji wprowadzenia mechanizmu 
warunkowości po raz pierwszy w prawie Unii zdefiniowano zasadę 
państwa prawnego  W myśl rozporządzenia wskazana zasada odnosi 
się do wartości Unii wymienionej w art. 2 TUE. Obejmuje ono: zasadę 
legalności, która oznacza przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i plura-
listyczny proces stanowienia prawa; zasadę pewności prawa; zakaz arbi-
tralności w działaniu władz wykonawczych; zasadę skutecznej ochrony 
sądowej, w tym dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zapewnianej 
przez niezawisłe i bezstronne sądy, również w odniesieniu do praw pod-
stawowych; zasadę podziału władzy; oraz niedyskryminację i równość 
wobec prawa. Państwo prawne jest rozumiane w sposób uwzględniający 
pozostałe wartości i zasady Unii zapisane w art. 2 TUE4  W związku 
z tym, że ograniczenia dostępu do środków budżetowych mogą mieć 
charakter totalny, czy też powszechny (tj  w przypadku niepraworząd-
nej działalności organów centralnych, ograniczenia rozlewają się na 
wszystkie poziomy współpracy, w tym samorządy lokalne i regionalne) 

 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r  w sprawie ogólnego systemu warunkowości 
służącego ochronie budżetu Unii, (Dz U  L 433I z 22 12 2020 r , s  1), dalej jako 
rozporządzenie 2020/2092 
 3 Art  4 ust  1 rozporządzenia 2020/2092 
 4 Art  2 lit  a rozporządzenia 2020/2092 
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mechanizm wydaje się zmieniać aksjomaty polityki regionalnej Unii  
Dotychczas bowiem polityka regionalna, oparta była na decentrali-
zacji zarządzania środkami finansowymi i nadaniu podmiotowości 
regionom  Obecnie jednak dostęp do środków na poziomie regional-
nym będzie uzależniony w pierwszej kolejności od zachowania władz 
centralnych, w tym władz legislacyjnych 

3. Zasada kompetencji powierzonych

3.1 Pojęcie kompetencji powierzonych

Zasada kompetencji powierzonych, czy inaczej kompetencji przy-
znanych wraz z zasadą proporcjonalności i pomocniczości zostały 
wprowadzone do prawa pierwotnego jako zasady ustrojowe w Trak-
tacie z Maastricht  Traktat z Lizbony ukształtował natomiast pierwszy 
katalog kompetencji  Aktualną podstawę prawną zasady przyznania 
stanowi art  5 ust  2 TUE, w myśl którego zgodnie z zasadą przyzna-
nia Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej 
przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych 
w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach 
należą do Państw Członkowskich5  Nie przysługuje jej jednak ogólne 
uprawnienie do wydawania przepisów, lecz potrzebuje w tym celu 
szczegółowych norm upoważniających  Tylko państwom członkow-
skim przysługuje kompetencja do zmian i uzupełniania traktatów  Unii 
nie posiada kompetencji kompetencji (niem  Kompetenz-Kompetenz), 
która uprawniałaby ją do samodzielnego rozszerzenia katalogu upraw-
nień  Przekazanie kompetencji nie ma charakteru nieodwracalnego, 
a zakres przekazania jest kształtowany przez państwa członkowskie 
jako kreatorów procesów integracyjnych  UE posiada jedynie te kom-
petencje, które zostały jej przekazane przez państwa członkowskie 

 5 Uzupełnienie wskazanych postanowień stanowi zasada równowagi insty-
tucjonalnej wskazana w art  13 ust  2 TUE, zgodnie z którym „każda instytucja 
działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie 
z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych” 
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W sposób oczywisty przekazanie kompetencji na poziom UE ogra-
nicza zakres władztwa państwa, a szerzej jego suwerenność  Jest to 
jednak ograniczenie dopuszczalne, którego możliwe granice określa 
porządek konstytucyjny oraz doprecyzowuje orzecznictwo krajowego 
trybunału konstytucyjnego  Ogólnie państwa członkowskie podpi-
sując traktaty założycielskie, ograniczyły część swoich uprawnień 
władczych i powierzyły je Wspólnotom  Powierzenie to następuje 
zgodnie z wymogami konstytucyjnymi państw członkowskich, które 
normują warunki oraz podstawę przystąpienia do UE  Konsekwentnie 
nie obejmuje ono całej sfery uprawnień władczych, ale ich fragment  
Powierzenie kompetencji UE jest niezbędnym elementem umożliwia-
jącym osiągnięcie, wspólnie z wszystkimi państwami członkowskimi, 
celów traktatowych  Pozostała część uprawnień należy do wyłącz-
nych kompetencji państw członkowskich  W orzecznictwie stosuje 
się również pojęcie kompetencji nieprzenoszalnych stanowiących tzw  
jądro konstytucyjności, które nie mogą być powierzone organizacji 
międzynarodowej 

Państwo nie może przekazać kompetencji, których nie posiada, 
jednakże powołując nową organizację międzynarodową, dodatkowo 
uznaje kompetencje, które ta wykształciła, wykonując kompetencje 
powierzone – czyli kompetencje własne (np  emisja własnej waluty)  
W tym miejscu wymaga podkreślenia fakt, że nawet powstanie prawa 
do konkretnego działania podczas wykonywania kompetencji nie 
oznacza, że UE może tworzyć własne kompetencje 

Jeden z podstawowych wewnętrznych podziałów kompetencji Unii, 
polega na wyróżnieniu:

 – kompetencji wyraźnych, które dokładnie zostały unormowane 
w traktacie;

 – kompetencji dorozumianych oraz
 – kompetencji subsydiarnych 

Wśród klasycznie wyróżnianych doktrynalnych podziałów kom-
petencji, które zasadzają się na kryterium przekazania kompetencji 
i zakresu tego przekazania, można wyróżnić:

1  Kompetencje horyzontalne (między instytucjami UE) i werty-
kalne (UE – państwa członkowskie) 
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2  Kompetencje wewnętrzne (w obszarze UE) i zewnętrzne (relacje 
UE i podmioty trzecie) 

3  Kompetencje zupełne lub wyłączne6 (jedynym podmiotem 
uprawnionym do podejmowania działań prawotwórczych jest 
UE) i niezupełne w tym dzielone, koordynacyjne oraz wzmoc-
niona współpraca 

Prawo pierwotne wprowadza natomiast trzy kategorie kompetencji: 
wyłączne, dzielone i tzw  koordynacyjne 

Traktatowe kompetencje wyłączne7 obejmują obszary, w których 
UE może samodzielnie stanowić prawo i przyjmować wiążące akty 
prawne  Państwa mają prawo czynić to samo, wyłącznie działając na 
mocy upoważnienia ze strony UE  Katalog zamknięty kompetencji 
wyłącznych obejmuje:

1  unię celną,
2  ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowa-

nia rynku wewnętrznego,
3  politykę pieniężną dla krajów strefy euro,
4  ochronę żywych zasobów morza w ramach wspólnej polityki 

rybołówstwa,
5  wspólną politykę handlową,
6  zawieranie umów międzynarodowych 
Wyłączność kompetencji UE charakteryzuje się dwoma elemen-

tami: funkcjonalnym i materialnym  Element funkcjonalny obejmuje 
obowiązek Unii do działania w wyniku uznania jej za jedyny podmiot 
odpowiedzialny za realizację pewnych zadań  Element materialny 
obejmuje utratę przez państwa możliwości samodzielnego działania8 

Traktatowe kompetencje dzielone9 obejmują obszary, gdzie UE 
i państwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować wiążące 

 6 Kompetencje wyłączne Unii mogą mieć taki charakter z mocy prawa lub 
stać się wyłącznymi przez ich wykonywanie (zob  tzw  zajęcie pola w przypadku 
kompetencji dzielonych) 
 7 Art  3 TFUE 
 8 Za P  Saganek, Artykuł 5, [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. 
Komentarz. Tom I (art. 1–60), red  A  Wróbel, Warszawa 2008, s  208 
 9 Art  4 TFUE 
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akty prawne  Kompetencje dzielone pomiędzy UE a krajami UE doty-
czą następujących obszarów:

1  rynek wewnętrzny,
2  polityka społeczna, lecz jedynie w aspektach wyraźnie określo-

nych w TFUE,
3  spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (polityka regio-

nalna),
4  rolnictwo i rybołówstwo (z wyjątkiem ochrony żywych zasobów 

morza),
5  środowisko,
6  ochrona konsumentów,
7  transport,
8  sieci transeuropejskie,
9  energia,
10  przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
11  wskazane w traktatach wspólne problemy bezpieczeństwa w za-

kresie zdrowia publicznego,
12  badania, rozwój technologiczny, przestrzeń kosmiczna,
13  współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna 
Kompetencje dzielone obejmują dziedziny, w których UE dzieli 

kompetencje z państwami członkowskimi  Wtedy Unia, jak i pań-
stwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie 
wiążące, przy czym państwa członkowskie wykonują kompetencję 
w zakresie, w jakim Unia jej nie wykonała lub postanowiła zaprzestać 
jej wykonywania  Zaprzestanie wykonywania kompetencji ma miejsce 
wtedy, kiedy właściwe instytucje Unii postanowią uchylić dany akt 
prawodawczy, w szczególności w celu lepszego  zagwarantowania sta-
łego poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności  W takim 
przypadku z inicjatywy jednego lub kilku swoich członków Rada 
może zwrócić się do KE o przedłożenie wniosków, mających na celu 
uchylenie danego aktu ustawodawczego  Jeżeli Unia prowadzi dzia-
łania w pewnej dziedzinie, zakres wykonywania tych kompetencji 
dzielonych obejmuje wyłącznie elementy regulowane przyjętym aktem 
Unii, nie obejmuje natomiast całej dziedziny  UE posiada kompetencje 
dzielone w dziedzinach, które nie stanowią kompetencji wyłącznej lub 
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kompetencji wspierających, uzupełniających i koordynujących (zasada 
domniemania kompetencji dzielonych) 

Cechą charakterystyczną kompetencji dzielonych jest obowiązywa-
nie w tym obszarze zasady preempcji  Termin odnosi się do wypraco-
wanej w orzecznictwie TSUE doktryny „zajętego pola” (ang  occupied 
field doctrine), inaczej określanej preempcją (ang  preemption)  Zgod-
nie z omawianą zasadą, jeśli UE podejmie już działania prawodawcze 
w danej dziedzinie, gdzie współuprawnione do stanowienia prawa są 
zarówno państwa członkowskie, jak i Unia, zostaje ona „zajęta”10  Pań-
stwa członkowskie nie mogą już korzystać z przysługujących im prero-
gatyw, gdyż dane zagadnienie jest już uregulowane przez UE  Finalnie 
może to doprowadzić do przekształcenia się kompetencji dzielonych 
w tzw  kompetencje wyłączne przez wykonywanie  Ta zasada nie ma 
jednak zastosowania do wszystkich kompetencji dzielonych  Wyłącze-
niu podlegają: badania, rozwój technologiczny, przestrzeń kosmiczna 
oraz współpraca na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej11  Dla odróż-
nienia od pozostałych kompetencji dzielonych, w doktrynie i orzecz-
nictwie TSUE, utrzymały one przedlizbońską nazwę, tzw  kompetencji 
równoległych  W tych obszarach działania UE nie mogą uniemożliwić 
wykonywania własnych kompetencji państwom członkowskim 

Kompetencje koordynacyjne (uzupełniające)12 obejmują obszary, 
gdzie UE może interweniować jedynie w celu wspierania, koordynacji 
lub uzupełniania działań krajowych  Prawnie wiążące akty UE nie 
mogą prowadzić do harmonizacji praw i przepisów krajów UE  Kom-
petencje koordynacyjne dotyczą następujących obszarów:

1  ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego,
2  przemysł,
3  kultura,

 10 A  Arena, The Doctrine of Union Preemption in the EU Single Market: 
Between „Sein” and „Sollen”, „Jean Monnet Working Papers” 2010, nr 3; A  Grzelak, 
J  Łacny, Kontrola przestrzegania unijnej zasady pomocniczości przez paramenty 
narodowe – pierwsze doświadczenia, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmo-
wych” 2011, nr 4, s  26–27 
 11 Art  4 ust  3 i ust  4 TFUE 
 12 Art  6 TFUE 
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4  turystyka,
5  edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport,
6  ochrona cywilna,
7  współpraca administracyjna 
Dziedziny te są objęte kompetencją UE, jeżeli mają wymiar europej-

ski, tj  wtedy, kiedy dane działanie jest prowadzone wspólnie pomię-
dzy państwami członkowskimi  Współpraca może występować na 
poziomie państw członkowskich (współpraca międzynarodowa), ale 
także dotyczyć współpracy organów i instytucji krajowych oraz jedno-
stek (współpraca transnarodowa)  Dodatkowo w dziedzinach edukacji 
i sportu TFUE13 rozszerza katalog działań o wymiarze europejskim, 
obejmując nim także te działania, gdzie nie jest konieczne wystąpienie 
elementu transgranicznego  W dziedzinie edukacji wymiar europejski 
jest realizowany zwłaszcza przez nauczanie i upowszechnianie języków 
państw członkowskich  Europejski wymiar sportu obejmuje popie-
ranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym 
oraz współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, 
jak również ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, 
w szczególności tych najmłodszych 

Wyodrębnienie w traktatach trzech wyżej wymienionych rodzajów 
kompetencji Unii nie tworzy pełnego katalogu unijnych polityk i obsza-
rów działań  Niezależnie od wymienionych trzech kategorii kompe-
tencji wskazane są dziedziny, w których Unia ma pewne kompetencje, 
a państwa członkowskie są zobowiązane do podejmowania pewnych 
działań na zasadach określonych w traktatach  Takimi dziedzinami są: 
polityki gospodarcze, polityki zatrudnienia i polityki społeczne państw 
członkowskich oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa  

Obok kompetencji, które wprost wynikają z postanowień trakta-
towych, Unia dysponuje kompetencjami dorozumianymi oraz sub-
sydiarnymi  W literaturze podkreśla się, że […] poza kompetencjami 
expressis verbis wskazanymi w traktatach Unia Europejska ma także 
kompetencje, które wydają się niezbędne z logicznego i racjonalnego 

 13 Art  165 ust  2 TFUE 
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punktu widzenia w realizacji uprawnień już wcześniej jej przyznanych14  
Rozszerzenie katalogu kompetencji wyraźnie wskazanych w traktatach 
może polegać na „niezbędnym”: 1) rozszerzeniu kompetencji poza ramy 
wskazane w prawie pierwotnym (kompetencje subsydiarne); 2 „dopre-
cyzowaniu” kompetencji, które nie tworzy nowego katalogu, a jedynie 
go uzupełnia (kompetencje dorozumiane)15  Wykonywanie kompeten-
cji Unii ograniczają: zasada proporcjonalności, zasada pomocniczości 
oraz zasada poszanowania tożsamości państw członkowskich 

3.2. Kompetencje dorozumiane

Kompetencje dorozumiane mają zastosowanie do sytuacji, gdy UE nie 
posiada wyraźnie wskazanej w traktacie podstawy prawnej  Jeżeli dane 
działanie okaże się niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu, można 
wyinterpretować daną kompetencję, stosując wykładnię systemową, 
uwzględniając jednocześnie spójność i skuteczność systemu  UE może 
powołać się na kompetencję dorozumianą, jeżeli wykaże, że działanie 
jest niezbędne do osiągnięcia praktycznego skutku jednego z postano-
wień prawa pierwotnego  Instytucje Unii powinny wykazać ścisłą zależ-
ność między planowanym działaniem a konkretnym postanowieniem 
kompetencyjnym  Ponadto taki zabieg podlega kontroli ze strony TS 

Doktryna kompetencji dorozumianych w sposób szczególny zna-
lazła zastosowanie w obszarze umów międzynarodowych  Zgodnie 
z orzeczeniem TS16, mimo braku wyraźnej podstawy prawnej w trak-
tacie EWG ówczesna Wspólnota uzyskała mandat do zawarcia umowy 
międzynarodowej w dziedzinie transportu  Podstawa rozszerzenia 
kompetencji tzw  reguła paralelizmu zakłada, iż skoro Unia miała 
kompetencje wewnętrzne do regulowania zagadnienia transportu, 
powinna także we wskazanym obszarze mieć kompetencje zewnętrzne  

 14 R  Kownacki, Kompetencje dorozumiane Unii Europejskiej, „Polski Prze-
gląd Dyplomatyczny” 2010, nr 4, s  96 
 15 Tak szczegółowy podział kompetencji nie jest jednak powszechny i jest 
możliwe przyjęcie jednej, zbiorczej kategorii kompetencji dorozumianych 
 16 Wyrok TS z dnia 31 3 1971 r , Komisja p  Radzie, sprawa C 22/70, 
ECLI:EU:C:1971:32 
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Zdaniem TS „paralelizm” kompetencji zewnętrznych i wewnętrznych 
nie oznacza przyznania nowych uprawnień, a tylko pozwala na wyko-
rzystanie już istniejących w relacjach międzynarodowych 

3.3. Kompetencje subsydiarne i klauzula elastyczności

Kompetencje subsydiarne pozostają w bezpośrednim związku z klauzą 
elastyczności, której podstawą prawną jest art  352 TFUE17  Zgodnie 
z prawem pierwotnym, jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do 
osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, 
o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień 
do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie 
na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, 
przyjmuje stosowne przepisy  TFUE stanowi także, że klauzula ela-
styczności nie może prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych 
i wykonawczych państw członkowskich, jeżeli taka harmonizacja jest 
prawnie wykluczona  Nie ma ona zastosowania do Wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa 

Korzystanie z klauzuli elastyczności wynika z przyjętego założe-
nia, iż bezwzględne stosowanie zasady kompetencji powierzonych 
może powodować poważne problemy z perspektywy zmieniającej się 
rzeczywistości, a proces reformy traktatów wymaga uruchomienia 
szczególnej i długotrwałej procedury zmiany traktatów  Dlatego też do 
postanowień traktatów wprowadzono otwartą klauzulę, która umożli-
wia podjęcie działań prawotwórczych, aby dostosować kompetencje do 
celów traktatów18  Przykładowo przed wejściem w życie TL, ówczesna 
Wspólnota Europejska korzystała z klauzuli elastyczności, rozbudo-
wując swoją strukturę organizacyjną i tworząc kolejne agencje, jako 
odpowiedź na wzrastające potrzeby rynku wewnętrznego  Miała ona 
także istotne znaczenie dla rozbudowy i realizacji Unii Gospodar-
czej i Walutowej 

 17 Oraz art  203 TEWEA 
 18 K  Kowalik-Bańczyk, Zasada kompetencji powierzonych i kategorie kompe-
tencji, [w:] System prawa Unii Europejskiej, red  S  Biernat, Warszawa 2020, s  385 
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Korzystanie z klauzuli elastyczności często budziło protesty państw 
członkowskich i ich organów legislacyjnych  Wskazywano, że stano-
wienie kompetencji subsydiarnych ogranicza w przynależnych im 
kompetencjach krajowe organy legislacyjne  Podkreślano tu, że kom-
petencje subsydiarne, stanowione są przez Radę, składającą się z przed-
stawicieli krajowych organów wykonawczych, na wniosek Komisji, 
w której interesie jest pogłębianie własnych uprawnień  W odpowiedzi 
kompetencje subsydiarne objęto parasolem kontroli poszanowania 
zasady pomocniczości  W TL wskazano, iż Komisja jest zobowiązana 
zwrócić uwagę parlamentów narodowych na wykorzystanie klauzuli 
elastyczności  Procedura przeglądu ex ante zgodności z zasadą pomoc-
niczości ma zastosowanie do wszystkich wniosków prawodawczych 

Wskazując granice kompetencji subsydiarnych, należy zauważyć, iż 
zgodnie z opinią TS klauzula elastyczności stanowiąc integralną część 
systemu instytucjonalnego opartego na zasadzie przyznania kompeten-
cji, nie może służyć jako podstawa rozszerzenia zakresu kompetencji 
[Unii] poza ogólne ramy wynikające z całości postanowień Traktatów, 
w szczególności poza postanowienia określające zadania i działania 
[Unii]. Artykuł [352 TFUE] nie może być w żadnym przypadku wyko-
rzystywany jako podstawa przyjęcia przepisów, które w istocie skutko-
wałyby zmianą Traktatów z pominięciem przewidzianej w nich w tym 
celu procedury19  Potwierdza to także deklaracja nr 42 dołączona 
do Traktatu z Lizbony 

4. Granice wykonywania kompetencji Unii

4.1. Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości, inaczej nazywana zasadą subsydiarności, 
 oznacza, że Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim 
zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie na 

 19 Opinia TS 2/94 z dnia 28 marca 1996 r , EU:C:1996:140, pkt 30 
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poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz jeśli ze względu 
na rozmiary lub skutki proponowanego działania jest możliwe lep-
sze ich osiągnięcie na poziomie Unii20  Zasada pomocniczości ma 
zastosowanie do większości działań i polityk Unii  Nie dotyczy ona 
kompetencji wyłącznych, gdyż w tym obszarze kreatorzy procesów 
integracyjnych wyłączyli możliwość działania na innym, niż unijny 
poziomie 

Pomocniczość stanowi jedną z podstawowych zasad ustrojowych 
UE i oznacza powinność podejmowania wszelkich decyzji jak najbliżej 
obywatela, na poziomie władz lokalnych i regionalnych  Koresponduje 
ona z teoriami integracji europejskiej, które postrzegają integrację 
jako sieć wzajemnych relacji i powiązań obejmujących wiele pozio-
mów współpracy, m in  teorią wielopoziomowego zarządzania (ang  
multilevel governance) 

Prawo pierwotne ustanawia test poszanowania zgodności z zasadą 
pomocniczości danego działania  Obejmuje ona dwa pytania: 1) czy cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarcza-
jący przez Państwa Członkowskie oraz 2) czy ze względu na rozmiary 
lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie 
na poziomie Unii21  Komisja Europejska wskazany test określa jako 
porównawcza ocena efektywności między działaniami Unii i państw 
członkowskich22  Działanie na poziomie UE jest wskazane, dopiero 
gdy zapewni to większą skuteczność i efektywność niż działanie na 
poziomie krajowym lub regionalnym  Kryterium skuteczności odnosi 
się do oceny, czy cele mogą być osiągnięte lepiej za pomocą działań UE  
Kryterium efektywności dotyczy oceny, czy cel planowanego działa-
nia nie może być w sposób wystarczający osiągnięty przez działania 
podejmowane na niższych poziomach  Wskazane kryteria powinny 
być spełnione kumulatywnie  Przy ocenie ich spełniania brane są pod 
uwagę obligatoryjnie wskaźniki jakościowe i fakultatywnie (tam, gdzie 

 20 Art  5 ust  3 TUE 
 21 W  Gagatek, Polityczne i prawne znaczenie zasady pomocniczości w UE 
(po 20 latach od wejścia w życie Traktatu z Maastricht), „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2013, nr 11, s  32 
 22 Ibidem 



42 AGNIESZKA PAROL

to możliwe) wskaźniki ilościowe23  Uwzględnia się w szczególności 
konieczność zminimalizowania wszelkich obciążeń finansowych lub 
administracyjnych oraz to, by takie obciążenia były współmierne do 
zamierzonego celu 

Wymóg przestrzegania zasady pomocniczości stosowany jest 
zarówno do oceny podmiotu przyjmującego akt prawny (aspekt 
materialnoprawny), jak i do oceny formy tego aktu (aspekt formalno-
prawny)24  W płaszczyźnie materialnoprawnej polega na ocenie tego, 
czy podmioty uprawnione do wykonywania zadań działają możliwie 
najbliżej obywateli  W aspekcie formalnoprawnym polega na doborze 
takiego środka prawnego, który przy zachowaniu wymaganej sku-
teczności i efektywności będzie jak najmniej ingerował w prawo kra-
jowe  Klasycznym przykładem jest preferencyjne stosowanie dyrektyw 
względem rozporządzeń 

Nad poszanowaniem zasady pomocniczości czuwają zarówno 
instytucje UE, jak i parlamenty narodowe  Pierwszym podmiotem, 
który bada wniosek legislacyjnym pod kątem poszanowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności jest Komisja Europejska  Obliga-
toryjnym elementem „oceny skutków” danego wniosku legislacyjnego 
jest zgodność wniosku ze wskazaną zasadą  Ponownej oceny dokonać 
mogą parlamenty narodowe, które mają do dyspozycji instrumenty 
miękkie w postaci nieformalnego dialogu z PE i KE oraz Mechani-
zmu Wczesnego Ostrzegania  Obok kontroli politycznej występuje 
także kontrola sądowa realizowana w formule skargi na legalność 
aktu prawnego wnoszonej do TSUE  Nad poszanowaniem zasady 
pomocniczości w procedurach prawodawczych czuwa w szczególno-
ści Komitet Regionów, który przedstawia opinie w tym zakresie, a od 
zmian wprowadzonych na mocy TL, może on wnieść skargę do TS, 
gdy uzna, że jego prerogatywy w zakresie kontroli pomocniczości 
zostały naruszone 

 23 Por  art  5 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności 
 24 Zob  M  Witkowska, Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 
2008, s  174 
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4.2. Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności, wynikająca wprost z postanowień traktato-
wych25 oznacza, że zakres i forma działania Unii nie mogą wykraczać 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów traktatów  Zasada 
proporcjonalności w prawie Unii występuje jako zasada ustrojowa 
oraz ogólna zasada prawa  W pierwszym przypadku stosowana jest 
w celu ustalenia reguł wykonywania kompetencji przez UE  W drugim 
natomiast chroni jednostkę przed nadmierną ingerencją UE i państw 
członkowskich w sferę jej praw i wolności26 

Jako zasada ustrojowa wprost wynika z prawa pierwotnego (wpro-
wadzona na mocy TM), chociaż pierwotnie jej podstawą były orze-
czenia TS  W orzeczeniu Fédération Charbonnière27 TS nałożył na 
Komisję obowiązek proporcjonalnego reagowania w przypadku zaist-
nienia działań sprzecznych z prawem  Status miernika działań UE 
zasada proporcjonalności uzyskała w orzeczeniu Internationale Han-
delsgesellschaft28, gdzie powiązano ją z koncepcją praw podstawowych  
Zgodnie z tezą orzeczenia swoboda działalności jednostek nie powinna 
być ograniczona poza zakres wymagany dla celów interesu publicz-
nego  To powiązanie nadal funkcjonuje, gdyż wszelkie ograniczenia 
praw podstawowych powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności  
Obecnie omawiana zasada ma znacznie szerszy zasięg i zmierza także 
do ochrony kompetencji państw członkowskich 

Z orzecznictwa TS wynika także test zgodności danego działania 
z zasadą proporcjonalności  Zgodnie z nim w celu stwierdzenia, czy 
dany akt jest proporcjonalny, należy ustalić29: czy środki, które prze-

 25 Art  5 ust  4 TUE 
 26 D  Miąsik, Zasada proporcjonalności, [w:] Zasady ustrojowe Unii Euro-
pejskiej, red  J  Barcz, Warszawa 2020, s  II – 140 
 27 Wyrok TS z dnia 29 listopada 1956 r , Fédération Charbonnière de Belgique, 
sprawa C 8/55, ECLI:EU:C:1956:11 
 28 Wyrok TS z dnia 17 grudnia 1970 r , Internationale Handelsgesellschaft, 
sprawa C 11/70, ECLI:EU:C:1970:114 
 29 Wyrok TS z dnia 23 lutego 1983 r , Fromançais SA p  Fonds d‘orien-
tation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), sprawa C 66/82, 
ECLI:EU:C:1983:42 
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widuje się do osiągnięcia celu, odpowiadają wadze tego celu oraz czy są 
konieczne do jego osiągnięcia  Ponadto środki przyjęte przez instytucje 
unijne nie mogą przekraczać tego, co jest odpowiednie i konieczne 
do osiągnięcia wskazanego celu30  Można wyróżnić trójelementowy 
test zgodności, które obejmuje badanie adekwatności, konieczności 
i proporcjonalności sensu stricto danego działania  Pierwsza prze-
słanka odnosi się do relacji między środkiem a calami, które mają 
być osiągnięte  Należy zbadać, czy jego zastosowanie prowadzi do 
osiągnięcia zamierzonego celu  Konieczność (niezbędność) oznacza, 
że zastosowany środek jest jedynym, za pomocą którego dany cel może 
być osiągnięty  Natomiast przesłanka proporcjonalności sensu stricto 
sprowadza się do określenia czy środek jest proporcjonalny do wagi 
zakładanego celu31 

Kontrola poszanowania zasady proporcjonalności jest realizowana 
równolegle z poszanowaniem zasady pomocniczości, z tą jednak istotną 
różnicą, iż zasada pomocniczości ma także zastosowania do kompe-
tencji wyłącznych  W związku ze zwykle równoczesnym występowa-
niem zasad pomocniczości i proporcjonalności zacierają się różnice 
między nimi  Jest to szczególnie widoczne w Mechanizmie Wczesnego 
Ostrzegania, gdzie często parlamenty narodowe w swoich uwagach 
wykraczają poza ramy zasady pomocniczości  W literaturze występuje 
pogląd, że zasada pomocniczości pozwala ustalić istnienie kompetencji 
UE do podjęcia działania prawotwórczego  Zasada proporcjonalności 
określa natomiast, jak te kompetencje należy wykonać32 

4.3. Zasada poszanowania tożsamości narodowej i zasada równości

Zasadę poszanowania tożsamości narodowej, podobnie jak zasadę 
pomocniczości i proporcjonalności, pierwotnie wprowadził Traktat 
z Maastricht33  Zgodnie z art  4 ust  2 TUE, w wersji wprowadzonej na 

 30 Wyrok TS z dnia 17 maja 1983 r , Denkavit Nederland BV p  Hoofdpro-
duktschap voor Akkerbouwprodukten, sprawa C 15/83, ECLI:EU:C:1984:183 
 31 E  Krzysztofik, A  Parol, op  cit , s  13 
 32 W  Gagatek, op  cit 
 33 Art  F TUE po Traktacie z Maastricht 
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mocy TL, Unia szanuje równość państwa wobec traktatów, jak również 
ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawo-
wymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu 
do samorządu regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje 
państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integral-
ności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę 
bezpieczeństwa narodowego. W szczególności bezpieczeństwo narodowe 
pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego Państwa 
Członkowskiego  Nie są to jednak jedyne odwołania to tożsamości 
narodowej  Karta Praw Podstawowych w swojej preambule34 stanowi, 
iż Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wartości, szanując 
przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również 
tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich władz 
publicznych na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym  W części 
normatywnej KPP stanowi, iż UE szanuje różnorodność kulturową, 
religijną i językową35  Można przyjąć, iż Unia opiera się o indywidu-
alne, zróżnicowane państwa, które posiadają własną odrębność i które 
cechują się własną kulturą, tradycją oraz specyfiką dorobku konstytu-
cyjnego  Stanowi to niejako wartość dodaną całej UE36 

Zasadę poszanowania tożsamości narodowej, która jest zasadą 
ustrojową, należy definiować, uwzględniając treść zasady równości 
będącej zasadą ogólną (zapożyczoną z prawa międzynarodowego 
publicznego)  W tym kontekście oznacza bowiem, iż UE wykonu-
jąc swoje kompetencje zobowiązana jest uwzględnić, na zasadzie 
równości, różnorodność państw członkowskich nie tylko w sensie 
etycznym (rozumianym jako historia, kultura, tradycja, religia, język 
narodowy), ale również instytucjonalnym, czy z uwzględnieniem ich 
dorobku konstytucyjnego37  Sama zasada równości, nazywana też 

 34 Ust  3 preambuły do KPP 
 35 Art  22 KPP 
 36 E  Krzysztofik, A  Parol, op  cit , s  14 
 37 Szerzej na temat poszanowania tożsamości konstytucyjnej państw człon-
kowskich patrz: E  Krzysztofik, The Position of the Principle of Respect for Con-
stitutional Identity in EU Law, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 6, 
s  155–170 
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zasadą suwerennej równości państw, polega na poszanowaniu rów-
ności państw członkowskich wobec traktatów  Oznacza, iż wszystkie 
państwa mają równe prawa i obowiązki oraz są równymi członkami 
wspólnoty międzynarodowej, niezależnie od różnic gospodarczych, 
społecznych, politycznych lub różnic innego rodzaju38  W szczegól-
ności państwa są: równe pod względem prawnym; korzystają z praw 
związanych z pełną suwerennością; mają obowiązek szanowania oso-
bowości innego państwa; integralność terytorialna i niepodległość 
polityczna państwa są nienaruszalne; mają prawo swobodnie wybrać 
i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny; 
mają obowiązek w pełni stosować się w dobrej wierze do swych między-
narodowych zobowiązań oraz współżyć w pokoju z innymi państwami  
Specyficzne podejście prawa UE do tej zasady polega na wskazaniu 
Unii jako podmiotu zobowiązanego do przestrzegania zasady równości 

Tożsamość narodowa jest terminem traktatowym i podmiotem 
uprawnionym do dookreślania jej granic w sposób wiążący jest TSUE  
Krajowe trybunały konstytucyjne kształtując granice możliwej dele-
gacji kompetencji z poziomu krajowego na poziom Unii, przyjęły 
natomiast pojęcie tożsamości konstytucyjnej  Traktatowa tożsamość 
narodowa i jurydyczna tożsamość konstytucyjna nie są tożsame, 
a raczej tożsamość konstytucyjna zawiera się w szerszej kategorii tożsa-
mości narodowej  Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że UE szanuje 
tożsamość narodową państw członkowskich39 i stanowi ona uprawniony 
cel respektowany we wspólnotowym porządku prawnym40  Zdaniem 
Rzecznika Generalnego Maduro wskazana tożsamość narodowa obej-
muje bezsprzecznie tożsamość konstytucyjną państwa członkowskiego41 

 38 Deklaracja zasad prawa międzynarodowego publicznego dotyczących 
przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjed-
noczonych, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 2625 (XXV), 24 paździer-
nika 1970 r 
 39 Wyrok TS z dnia 22 grudnia 2010 r , Ilonka Sayn-Wittgenstein p  Lande-
shauptmann von Wien, sprawa C 208/09, ECLI:EU:C:2010:806 
 40 Wyrok Trybunału z dnia 2 07 1996 r , Komisja p  Wielkiemu Księstwu 
Luksemburg, sprawa C 473/93, ECLI:EU:C:1996:263 
 41 Opinia Rzecznika Generalnego M P  Madura przedstawiona w dniu 8 paź-
dziernika 2008 r , sprawa C 213/07 Michaniki AE , pkt 31; ECLI:EU:C:2008:544 
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5. Zasada lojalnej współpracy (solidarności)

Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, nazywaną inaczej zasadą lojal-
ności lub solidarności, Unia i państwa członkowskie wzajemnie się 
szanują i udzielają wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających 
z traktatów42  W znaczeniu pozytywnym nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązek podejmowania wszelkich środków ogólnych lub 
szczególnych, właściwych dla zapewnienia wykonania zobowiązań 
wynikających z traktatów lub aktów instytucji Unii, oraz ułatwiania 
wypełniania przez Unię jej zadań  W sensie negatywnym państwa 
członkowskie powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, 
które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii  Pierwotne 
zasada solidarności obowiązywała w relacji między państwami człon-
kowskimi  Z czasem płaszczyzna obowiązywania została rozszerzona 
także na relacje państwa członkowskie – UE, a konkretnie instytucje 
UE  Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, opiera się na obowiązku pod-
jęcia współpracy zgodnej z zasadą dobrej wiary, aby przezwyciężyć 
zaistniałe trudności, przestrzegając w pełni postanowień traktatów43  
Jednak przywołana dobra wiara nie jest tożsama z zasadami prawa 
międzynarodowego publicznego, a odzwierciedla raczej zasadę fede-
ralną dobrej wiary (ma na celu zapewnienie wzajemnego poszanowania 
kompetencji organów prawodawczych, wykonawczych i sądowych na 
różnych poziomach zarządzania w ramach systemu federalnego i goto-
wość do współpracy)44 

Zasada lojalnej współpracy nie jest bezpośrednio skuteczna45, ale 
w połączeniu z innymi postanowieniami traktatowymi może sta-
nowić podstawę prawną dochodzenia roszczeń  Prawo pierwotne 
wiąże natomiast wprost zasadę solidarności z polityką imigracyjną  

 42 Art  4 ust  3 TUE oraz art  24 ust  3 TUE 
 43 Wyrok TS z dnia 15 stycznia 1986 r , Komisja Wspólnot Europejskich 
p  Królestwu Belgii, sprawa C 52/84, ECLI:EU:C:1986:3 
 44 A  Wyrozumska, 4. Zasada lojalnej współpracy, [w:] Instytucje i prawo 
Unii Europejskiej, A  Wyrozumska, J  Barcz, M  Górka, Warszawa 2020 
 45 Np  wyrok TS z dnia 4 października 1979 r , Francja v  Wielka Brytania, 
sprawa C 141/78, LEX nr 133590; wyrok TS z dnia 30 maja 2006 r , Komisja WE 
v  Irlandia, sprawa C 459/03, LEX nr 226553 
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Zgodnie z art  80 TFUE, polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu 
i imigracji podlegają zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również 
na płaszczyźnie finansowej  Na poziomie prawa wtórnego rozwijany 
jest obecnie mechanizm solidarności co do współpracy w ponosze-
niu ciężarów związanych z zarządzanie przepływami migracyjnymi 
i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi oraz tworzone są odrębne fundusze 

Szczególny przejaw zasady lojalnej współpracy stanowi umiej-
scowiona w art  222 TFUE klauzula solidarności, którą pierwotnie 
nazywano klauzulą sojuszniczą  Zgodnie z postanowieniami prawa 
pierwotnego, jeżeli jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się 
przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej 
lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, Unia i państwa człon-
kowskie winny działać w duchu solidarności  Co do zasady, pomoc ta 
udzielana jest na wniosek  Podobnie jak sama zasada lojalności klau-
zula solidarności ma charakter ogólny i nie może stanowić podstawy 
ani praw, ani obowiązków podmiotów indywidualnych  Na poziomie 
prawa wtórnego klauzulę solidarności realizuje, utworzony w 2002 r , 
Fundusz Solidarności UE, który wspiera państwa członkowskie i pań-
stwa kandydujące do Unii, w przypadku wystąpienia klęsk żywioło-
wych i poważnego zagrożenia zdrowia publicznego 

6. Zasady demokratyczne

6.1. Legitymacja demokratyczna Unii i zasada równości

Legitymacja demokratyczna stanowi nieodzowny punkt odniesienia 
w procesach integracyjnych Unii  Zgodnie z traktatami integracja 
opiera się na wspólnych dla państw członkowskich wartościach, w tym 
demokracji  Unia nie tylko uznaje i potwierdza zasadę demokracji, ale 
także dokonuje jej autonomicznej wykładni, tworząc kategorię zasad 
demokratycznych, będącą stałym i istotnym elementem zasad ustrojo-
wych UE  Zasady demokratyczne kształtują pozycję jednostki poprzez: 
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nadanie jednostce uprawnień kontroli działania Unii, umożliwienie 
partycypacji w funkcjonowaniu UE, demokratyzację procesów decy-
zyjnych, oraz zapewnienie jawności działań instytucji Unii  Niektóre 
z tych praw mogą być realizowane indywidualnie, inne wymagają 
współdziałania na poziomie transnarodowym (np  inicjatywa oby-
watelska)  Z prawa pierwotnego wprost wynikają zasady: demokracji 
przedstawicielskiej, demokracji uczestniczącej, partycypacji parla-
mentów narodowych oraz nadrzędna wobec nich zasada równości 

Zasada równości obywateli Unii została wprowadzona przez Trak-
tat z Lizbony  Już wcześniej obowiązywał zakaz dyskryminacji ze 
względu na obywatelstwo  Wprowadzenie zasady równości obywateli 
nie wniosło zasadniczej zmiany w podejściu do jednostki  Ma raczej 
wymiar polityczny, który polega na kształtowaniu poczucia tożsamości 
obywateli UE  Zasada równości obywateli UE obejmuje dwa aspekty: 
pozytywny i negatywny  W aspekcie pozytywnym oznacza równe 
traktowanie  Zgodnie z TUE we wszystkich swoich działaniach Unia 
przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani 
z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organiza-
cyjne46  W aspekcie negatywnym obejmuje zakaz wszelkiej dyskry-
minacji ze względu na przynależność państwową47 

6.2. Zasada demokracji przedstawicielskiej

Demokracja przedstawicielska, inaczej nazywana demokracją repre-
zentacyjną lub pośrednią, pozwala jednostkom na udział w procesach 
decyzyjnych za pośrednictwem wybieralnych organów, które w założe-
niu mają reprezentować ich interesy  Zgodnie z art  10 TUE demokracja 
przedstawicielska jest podstawą funkcjonowania Unii 

Demokracja przedstawicielska w UE jest realizowana w dwóch 
wymiarach: poprzez partycypację obywateli w życiu politycznym Unii 
oraz udział przedstawicieli państw członkowskich w instytucjach Unii  
W pierwszej płaszczyźnie oznacza możliwość bezpośredniego udziału 

 46 Art  9 TUE 
 47 Art  18 ust  1 TFUE 
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obywateli Unii w wyborze swoich przedstawicieli oraz samym funk-
cjonowaniu Unii  Tak rozumiana obejmuje reprezentację obywateli 
w PE  Na tej płaszczyźnie traktaty przyznają szczególną rolę partiom 
politycznym, które na poziomie europejskim mają za zadanie kształto-
wać europejską świadomość polityczną i wyrażać wolę obywateli Unii  
Zgodnie z prawem wtórnym Unii transnarodowe europejskie partie 
polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne mają 
do odegrania kluczową rolę w wyrażaniu opinii obywateli na pozio-
mie europejskim poprzez zbliżanie polityki na poziomie krajowym 
i polityki na poziomie Unii48 

Druga płaszczyzna demokracji przedstawicielskiej dotyczy repre-
zentacji państw członkowskich na poziomie Unii  Państwa członkow-
skie posiadają swoich przedstawicieli w Radzie i Radzie Europejskiej  
Partycypacja przedstawicieli państw członkowskich jest jednak ode-
rwana od reprezentacji interesów jednostki  Celem państwa człon-
kowskiego jest dbałość o interesy całego narodu, który reprezentuje  
Przejawem zależności przedstawicieli państw członkowskich od ich 
obywateli jest demokratyczna kontrola głów państw i rządów przez 
parlamenty narodowe oraz przez obywateli 

6.3. Zasada demokracji uczestniczącej

Zasada demokracji uczestniczącej, nazywana także w doktrynie prawa 
europejskiego zasadą demokracji partycypacyjnej, ma zagwarantować 
prawo do udziału w życiu politycznym jednostek, a przede wszyst-
kim zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego  Zgodnie 
z art  11 TUE obejmuje ona: udział jednostki w publicznej wymianie 
poglądów we wszystkich dziedzinach działania UE i przejrzystość 
działań instytucji zgodnie z zasadą otwartości, prowadzenie dialogu 
społecznego oraz podejmowanie inicjatywy obywatelskiej 

 48 Zob  motyw 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r  w sprawie statusu i finan-
sowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, 
(Dz  Urz  L 317 z 4 11 2014 r ), str  1 
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Zgodnie z zasadą otwartości, w celu wspierania dobrych rządów 
i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego49, decyzje 
powinny podejmowane być jak najbliżej obywateli50  Podstawowym 
przejawem zasady otwartości jest zapewnienie przestrzegania zasady 
jawności  Jawność ta przejawia się przede wszystkim w: otwarciu dla 
publiczności posiedzeń instytucji UE, dostępie do dokumentów, prowa-
dzeniu konsultacji przez KE  Posiedzenia PE oraz Rady obradujących 
i głosujących nad projektem aktu ustawodawczego są jawne  Jednostka 
mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w państwie człon-
kowskim dysponuje prawem dostępu do dokumentów instytucji, orga-
nów i jednostek organizacyjnych Unii, przy poszanowaniu ograniczeń 
wynikających z ochrony innych dóbr prawnych 

Prawo pierwotne wyposaża Unię w trzy nazwane instrumenty, za 
pośrednictwem których ma zostać zapewniona demokracja uczestni-
cząca  Pierwszy z nich to dialog ze stowarzyszeniami przedstawiciel-
skimi i społeczeństwem obywatelskim51  Drugi dotyczy konsultacji 
z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia spójności i przej-
rzystości działań Unii52  Trzeci z instrumentów stanowi Europejska 
Inicjatywa Obywatelska (EIO)53  O ile postanowienia traktatowe stano-
wią, iż „każdy obywatel”54 może korzystać z instrumentów demokracji 
uczestniczącej, wymienione formy partycypacji społecznej celowane 
są do zintegrowanych grup budujących unijne społeczeństwo obywa-
telskie (tzw  stowarzyszenia przedstawicielskie)55  Dość jednoznacznie 
dwie pierwsze instytucje prawne włącza się w kategorię instrumentów 
demokracji deliberatywnej  EIO często definiowana jest jako instru-
ment demokracji bezpośredniej56  Biorąc jednak pod uwagę specy-

 49 Art  17 TFUE 
 50 Art  1 TUE 
 51 Art  11 ust  2 TUE 
 52 Art  11 ust  3 TUE 
 53 Art  11 ust  4 TUE 
 54 Art  10 ust  3 TUE 
 55 Por  A  Śledzińska-Simon, Europejska inicjatywa obywatelska, czyli fiasko 
demokratycznego telos?, [w:] Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europej-
skiej, op  cit , s  62 
 56 Ibidem, s  50 
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ficzne rozwiązania kształtujące proces decyzyjny w UE, wykładnię 
systemową EIO oraz praktykę postępowania KE z przedstawionymi 
jej wnioskami, inicjatywa wydaje się instrumentem sui generis UE. 
W związku z powyższym zdecydowanie bardziej zasadne wydaje się 
klasyfikowanie EIO jako instrumentu demokracji deliberatywnej, 
podobnie jak pozostałe instrumenty unijnej demokracji uczestniczącej 

Demokracja deliberatywna definiowana w sposób możliwie ogólny 
i prosty polega na tym, że podmioty, w oparciu o równość i wzajemny 
szacunek, poddają do dyskusji budzące wzajemne zainteresowanie 
sprawy polityczne, tak aby na podstawie wniosków opracowanych 
w ramach dyskusji podejmować działania prawotwórcze57  Jak sama 
nazwa wskazuje, metoda podejmowania decyzji opiera się na delibe-
racji, która zgodnie ze swoim łacińskim źródłosłowem (deliberare – 
rozważać; libra – waga) oznacza proces rozważania lub naradzania 
się nad czymś58  Porozumienie, które jest osiągane w obszarach, gdzie 
możliwe było przyjęcie wspólnego stanowiska, jest zawierane w drodze 
konsensusu  W tym znaczeniu demokracja deliberatywna przeciwsta-
wiana jest demokracji agregującej (ang  aggregative democracy), która 
jest realizowana w procesach decyzyjnych obejmujących głosowanie 
i większościowe przyjmowanie stanowisk 

6.4. Zasada partycypacji parlamentów narodowych

Jedną z odpowiedzi TL na tzw  deficyt demokratyczny Unii było wzmoc-
nienie pozycji parlamentów narodowych w relacji z instytucjami  Zasad-
niczo już wcześniej, parlamenty wpływały na Unię w sposób pośredni 
i bezpośredni  Udział pośredni w działaniach na forum europejskim 
jest realizowany poprzez wpływ na krajowych polityków i członków 
rządu  Parlament w tym obszarze posiada prawo politycznej kontroli 
działań przedstawicieli krajowej władzy wykonawczej  Bezpośredni 

 57 Por  A  Bächtiger, J S  Dryzek, J  Mansbridge, M E  Warren, Deliberative 
Democracy: An Introduction, [w:] The Oxford Handbook of Deliberative Demo-
cracy, red  A  Bächtiger, J S  Dryzek, J  Mansbridge, M E  Warren, Oxford 2016, 
s  2 
 58 https://sjp pwn pl/sjp, [dostęp: 23 09 2021 r ] 



53ROZDZIAŁ II | ZASADY USTROJOWE UE

udział w działaniach instytucji Unii pierwotnie był związany z par-
tycypacją posłów krajowych w składzie PE  Wraz z wprowadzeniem 
w 1979 r  wyborów bezpośrednich rola parlamentów krajowych uległa 
znacznemu ograniczeniu  Przez wiele lat w wymiarze bezpośrednim 
skupiała się głównie na partycypacji w procedurach ratyfikacyjnych 
zmian prawa pierwotnego  Traktat z Lizbony znacznie rozbudował 
katalog form udziału parlamentów narodowych w życiu politycznym 
Unii  Obecnie parlamenty przyczyniają się do prawidłowego funkcjo-
nowania Unii poprzez59:

a)  otrzymywanie od instytucji Unii informacji oraz projektów 
aktów ustawodawczych Unii;

b)  czuwanie nad poszanowaniem zasady pomocniczości;
c)  uczestniczenie, w ramach Przestrzeni Wolności, Bezpie-

czeństwa i Sprawiedliwości, w mechanizmach oceniających 
wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie oraz włączanie się 
w polityczną kontrolę Europolu i ocenę działalności Euro-
justu;

d)  uczestniczenie w procedurach zmiany traktatów;
e)  otrzymywanie informacji na temat wniosków o przystąpie-

nie do Unii;
f)  uczestniczenie we współpracy międzyparlamentarnej mię-

dzy parlamentami narodowymi i Parlamentem Europejskim  
PE i parlamenty narodowe wspólnie określają sposób orga-
nizacji i wspierania skutecznej i systematycznej współpracy 
międzyparlamentarnej w ramach Unii 

Udział parlamentów narodowych w unijnym procesie decyzyjnym 
jest o tyle istotny, iż wraz z przystąpieniem danego państwa do UE 
funkcje parlamentów narodowych zostają ograniczone na poziomie 
krajowym, inaczej też zostaje określony ich zakres w przestrzeni decy-
zyjnej UE  Z jednej strony parlament narodowy traci w znacznym 
stopniu autonomię w zakresie stanowienia prawa i zostają nałożone 
na niego obowiązki transpozycji prawa Unii do porządku krajowego  
Z drugiej strony uzyskuje szersze kompetencje zewnętrzne poprzez 

 59 Art  12 TUE 
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uczestnictwo w prawodawstwie unijnym  Rośnie znaczenie funkcji 
kontrolnych parlamentów narodowych względem głów państw i rzą-
dów zgodnie z zasadą demokracji przedstawicielskiej 

7. Zasady porządku instytucjonalnego

7.1. Ramy instytucjonalne UE

Zgodnie z traktatami Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które 
mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej 
interesom, interesom jej obywateli oraz interesom państw członkow-
skich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej 
polityk oraz działań60  W tym samym artykule TUE stanowi, iż każda 
instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy 
traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich 
określonych  Instytucje lojalnie ze sobą współpracują  UE dysponuje 
strukturą instytucjonalną, która, ze względu na łączenie elementów 
współpracy międzynarodowej i ponadnarodowej, pozostaje odrębna 
i autonomiczna względem struktury organizacyjnej państw  Jednocze-
śnie wraz z prowadzeniem ostatnich zmian traktatowych rozpoczął 
się w Unii proces podziału kompetencji, który prowadzi stopniowo 
do kształtowania się zasady trójpodziału władzy, charakterystycznej 
dla krajowych porządków konstytucyjnych 

Ramy instytucjonalne obejmują zbiór zasad porządku instytucjo-
nalnego  Do podstawowych z nich należą: a) równowaga instytucjo-
nalna; b) lojalność instytucjonalna oraz c) autonomia instytucjonalna  
W czasie obowiązywania historycznej filarowej struktury UE istotne 
znaczenie miała zasada jednolitych ram instytucjonalnych 

Strukturę instytucjonalną Unii tworzą jej instytucje, jak też organy 
oraz jednostki organizacyjne  Dokonując podstawowej typologii insty-
tucji UE, możemy wyróżnić strukturę instytucjonalną sensu stricto, 
tworzoną przez katalog zamknięty wskazany w art  13 TUE, oraz 

 60 Art  13 TUE 
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strukturę instytucjonalną sensu largo, czyli wszystkie pozostałe organy 
i jednostki organizacyjne wykonujące kompetencje powierzone UE  
Ramy instytucjonalne odnoszą się wprost do instytucji sensu sticto. 
Wynika to z dwóch podstawowych przesłanek  Po pierwsze, zasady 
tworzące ramy instytucjonalne mają na celu zapewnienie odpowied-
niego balansu między czynnikami narodowymi, międzynarodo-
wymi i ponadnarodowymi i efektywność wskazanej współpracy  Po 
drugie, instytucje są uprawnione do działania w imieniu Unii, przy 
uwzględnieniu charakterystycznego dla Unii podziału kompetencji, co 
wymusza określenie zasad wzajemnych relacji  Nie jest wykluczone ich 
stosowanie do pozostałych organów i jednostek organizacyjnych Unii 

7.2. Zasada równowagi instytucjonalnej

Zasada równowagi instytucjonalnej jest zasadą ustrojową pierwot-
nie ukształtowaną w orzecznictwie TSUE61  Obecnie wymienia ją 
wprost TUE62, który stanowi, że każda instytucja działa w granicach 
uprawnień jej przyznanych, zgodnie z procedurami oraz na warunkach 
i celach w nich określonych  Równowaga instytucjonalna, pierwotnie 
określana jako równowaga władzy (ang  balance of powers) polega na 
takim podziale zakresu kompetencji decyzyjnych, aby następowała 
pewna równowaga w ich podziale, a instytucje mogły się wzajemnie 
kontrolować i powściągać  Tworzy ona system dystrybucji upraw-
nień między poszczególnymi instytucjami UE, przypisujący każdej 
instytucji określoną rolę  Każda z instytucji powinna korzystać ze 
swych uprawnień, mając odpowiedni wzgląd na uprawnienia pozo-
stałych instytucji  Przestrzeganie zasady równowagi instytucjonalnej 
oznacza, że każda z instytucji UE korzysta ze swoich kompetencji, 
respektując kompetencje innych instytucji  Ponadto przestrzeganie 
równowagi instytucjonalnej wymaga, aby każde jej naruszenie było 
sankcjonowane 

 61 Zob  wyrok TS z dnia 13 czerwca 1958 r , Meroni & Co , Industrie Metal-
lurgiche, SpA p  Wysokiej Władzy EWWiS, sprawa 9–56, ECLI:EU:C:1958:7 
 62 Art  13 ust  2 TUE 
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Równowaga instytucjonalna nie oznacza równości instytucji, sta-
nowi natomiast system ułożenia wzajemnych stosunków, mechani-
zmów wzajemnej kontroli i hamulców między instytucjami, które 
reprezentują różne interesy  Najbardziej wyraźnym przykładem takiego 
równoważenia reprezentacji różnych interesów jest trójkąt legislacyjny 
charakterystyczny dla zwykłej procedury ustawodawczej  Zasada rów-
nowagi instytucjonalnej wydaje się mieć charakter nadrzędny wobec 
uzupełniających ją zasad autonomii i lojalności instytucjonalnej 

7.3. Zasada lojalności instytucjonalnej

Zasada lojalności instytucjonalnej, inaczej zasada lojalnej współpracy 
instytucjonalnej, polega na współpracy instytucji Unii jako podmiotów 
współodpowiedzialnych za realizację polityk i działań Unii  Zasada 
lojalności instytucjonalnej stanowi wzmocnienie zasady równowagi 
instytucjonalnej i został wprost wskazana w art  13 TUE  Podobnie jak 
zasada równowagi instytucjonalnej pierwotnie została wyinterpreto-
wana przez TSUE, który podkreślił, iż założenia lojalnej współpracy 
(zasada solidarności) mają zastosowanie, nie tylko w relacji między 
państwami członkowskimi i Unią, ale także w relacji między samymi 
instytucjami  Dialog pomiędzy instytucjami podlega tym samym 
zasadom współpracy, które regulują stosunki między państwami 
członkowskimi i instytucjami63 

7.4. Zasada autonomii instytucjonalnej

Ostatnia z omawianych zasad autonomii instytucjonalnej, zakłada, 
że każdej z instytucji została przyznana samodzielność niezbędna 
do wykonania powierzonych jej zadań  Wskazaną autonomię można, 
w wąskim znaczeniu, odnieś do relacji pomiędzy instytucjami  Sensu 
largo będzie ona oznaczać poszanowanie uprawnień instytucji UE 
przez państwa członkowskie  W wymiarze pozytywnym zasada auto-
nomii instytucjonalnej obejmuje prawo do kształtowania regulaminów 

 63 C-65/93, Parlament Europejski p  Radzie Unii Europejskiej 
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wewnętrznych, pełnienia funkcji kreacyjnych poprzez wpływ na 
obsadę organów kierowniczych i pomocniczych oraz prawo kształto-
wania własnego aparatu administracyjnego  W wymiarze negatywnym 
autonomia oznacza zakaz ingerencji w kompetencje innych instytucji 
oraz państw członkowskich 

Zasadę autonomii instytucjonalnej należy odróżnić od zasady auto-
nomii prawa UE oraz autonomii proceduralnej  Zasada autonomii 
prawa UE określa relację prawa Unii do prawa międzynarodowego 
i prawa wewnętrznego państw członkowskich  Zasada autonomii pro-
ceduralnej wynika z zasady solidarności i jest realizowana na poziomie 
postępowania przed organami krajowymi wykonującymi prawo UE  
Obejmuje całokształt środków w zakresie dochodzenia i egzekwowania 
praw przewidzianych w porządku krajowym 
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AGNIE SZK A PA ROL

Rozdział III 
Status jednostki w prawie Unii Europejskiej  
i prawa podstawowe

1. Uwagi ogólne

Z perspektywy historycznej można wskazać cztery etapy (okresy) 
kształtowania się ochrony praw podstawowych w prawie Unii Euro-
pejskiej1  Co ciekawe instytucje prawne rozwinięte na poszczególnych 
etapach rozwoju ochrony praw podstawowych nie zastąpiły wcześniej-
szych, a rozbudowały i pogłębiły system ochrony praw jednostki w Unii 

W pierwszym okresie ochrona praw jednostek była elementem 
wtórnym względem politycznych i gospodarczych celów integra-
cji  Działania w ramach powoływanych wspólnot – EWWiS, EWG, 
EWEA – miały na celu zabezpieczenie pokoju oraz stworzenie jed-
nostce warunków do godnego życia  Ten okres skupiał się na rozwoju 
praw gospodarczych jednostek, które wynikały wprost z traktatów 

Wraz z osiągnięciem stabilizacji gospodarczej, zakres praw, a szcze-
gólnie dotychczasowa ochrona jednostek okazała się niewystarczająca, 
dlatego też nastąpiło drugie stadium rozwoju, tj  uznanie przez Trybu-
nał Sprawiedliwości praw podstawowych za ogólne zasady prawa  Tym 
samym TS uznał swoją właściwość w zakresie kształtowania poziomu 
prawnej ochrony jednostki  

Trzeci okres rozpoczął się wraz z wprowadzaniem zmian traktato-
wych w zakresie praw przysługujących jednostce  Pierwszą z reform 
traktatowych wprowadził Jednolity Akt Europejski, choć najbardziej 

 1 Szerzej: E  Krzysztofik, Ewolucja wspólnotowego systemu ochrony praw 
człowieka, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2, s  47 
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znaczącej zmiany dokonał w tym zakresie Traktat z Maastricht, wpro-
wadzając instytucję obywatelstwa europejskiego  Instytucja ta miała na 
celu powiązanie jednostki z ówczesną Wspólnotą i stanowiła podstawę 
przyznania jednostce określonego katalogu praw  Wskazany okres 
zamykają zmiany wprowadzone Traktatem Nicejskim, które wzmac-
niały mechanizmy ochronne istniejących już postanowień  Równolegle 
powstała Karta Praw Podstawowych2, która jednak początkowo była 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 

Czwarty, aktualny okres, rozpoczął się wraz z wejściem w życie 
postanowień Traktatu z Lizbony, który wśród licznych reform, uznał 
prawa i wolności zawarte w KPP i nadał im moc prawną równą trakta-
tom3  Stworzył także podstawę prawną, aby Unia przystąpiła do europej-
skiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

2. Geneza i ewolucja ochrony praw człowieka w prawie Unii Europejskiej

Zasadniczo pojęcia „prawa człowieka” i „prawa podstawowe” są sto-
sowane na określenie podobnych katalogów praw, ale nie są to pojęcia 
tożsame i najlepszym tego przykładem są prawa obywatelskie  Oby-
watelstwo Unii, wprowadzone na mocy Traktatu z Maastricht, jest 
bowiem instytucją autonomiczną w systemie prawa UE, a prawa z niego 
wynikające nie mają odpowiednika w systemie prawa międzynarodo-
wego publicznego i nie są tożsame z obywatelstwem krajowym  Unia 
kształtuje autonomiczny katalog praw człowieka, określany w acquis 
communautaire katalogiem praw podstawowych 

Konieczność rozpoznania i ochrony praw człowieka w systemie UE 
powstała wraz z przyjęciem zasad autonomii i pierwszeństwa  Wobec 
niemożności zastosowania do oceny stanów faktycznych norm krajo-
wych, w tym zapewnienia konstytucyjnie gwarantowanego poziomu 

 2 Decyzja o konsolidacji praw podstawowych została podjęta na posie-
dzeniu Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3–4 czerwca 1999 r  Karta została 
podpisana przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady 
i proklamowana w Nicei 7 grudnia 2000 r 
 3 Art  6 ust  1 TFUE 
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ochrony praw jednostki, Trybunał Sprawiedliwości rozpoczął kształto-
wanie własnego katalogu praw  Przełomowe znaczenie miało orzecze-
nie w sprawie Stauder4, w którym TS przyznał możliwość powołania 
się przez stronę postępowania sądowego na godność człowieka, która 
zdaniem Trybunału stanowiła zasadę ogólną prawa Unii  Stanowisko 
TS zostało potwierdzone i rozszerzone orzeczeniem w sprawie Inter-
nationale Handelsgesellschaft (IGH)5  Od czasu wydania tych wyro-
ków Trybunał kontynuował linię orzeczniczą, podkreślając autonomię 
wspólnotowych (obecnie unijnych) zasad obejmujących ochronę praw 
człowieka  Wskazywał przy tym, że ich źródło wypływa ze wspólnych 
tradycji konstytucyjnych państw członkowskich oraz prawa między-
narodowego, a przede wszystkim europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności 

Za osiągnięciami prężnie rozwijanego aktywizmu jurydycznego 
postępowały – de facto pochodne – zmiany w obszarze prawa pier-
wotnego  Z tej perspektywy istotnym krokiem w ewolucji podejścia 
do statusu jednostki było podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego 
w 1986 r  W preambule tego dokumentu państwa członkowskie podkre-
śliły konieczność wspólnego podejmowania czynności zmierzających 
do pogłębienia demokracji opartej na prawach podstawowych, szcze-
gólnie na wolności, równości i sprawiedliwości społecznej  Potwier-
dzono, iż źródłem ochrony praw podstawowych są: konstytucje państw 
członkowskich, europejska Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz Europejska Karta Społeczna  Osta-
tecznie w Maastricht wskazano wyraźnie w art  6 ust  2 TUE, że: Unia 
szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej 
w Rzymie 4 listopada 1950 r., oraz wynikające z tradycji konstytucyj-
nych wspólnych dla Państw Członkowskich, jak zasady ogólne prawa 
wspólnotowego  Kilka lat później, w 2000 r  ogłoszono w Nicei odrębny 
dokument poświęcony ochronie prawnej jednostek – Kartę Praw 

 4 Wyrok TS z dnia 12 listopada 1969 r , Erich Stauder p  Stadt Ulm – Sozia-
lamt, sprawa C 29–69, ECLI:EU:C:1969:57 
 5 Wyrok TS z dnia 17 grudnia 1970 r , Internationale Handelsgesellschaft 
mbH, sprawa C 11/70, ECLI:EU:C:1970:114 
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Podstawowych  Stanowiła ona początkowo jedynie deklarację poli-
tyczną, niezobowiązującą prawnie państwa członkowskie  W pierw-
szej dekadzie od uroczystej proklamacji KPP w orzeczeniach sądów 
unijnych była powoływana subsydiarnie, a prawa człowieka czerpały 
swoją moc prawną z uznania ich za zasady ogólne  Moc wiążącą KPP 
uzyskała wraz z chwilą wejścia w życie Traktatu z Lizbony, a więc 
w grudniu 2009 r  Ten sam dokument, w art  6 TFUE, stworzył także 
podstawę prawną przystąpienia Unii do EKPCz  Zmiany wprowadzone 
na mocy TL spięły swoistą klamrą trwający kilka dekad proces kształ-
towania się ochrony praw człowieka w systemie UE 

Na podstawie aktualnych rozwiązań można wyróżnić dwie 
płaszczyzny ochrony praw jednostki: 1) unijną, wyznaczoną przez 
postanowienia KPP i zasady ogólne; oraz 2) europejską, a szerzej 
międzynarodową, determinowaną przez możliwość przystąpienia do 
EKPCz  Wskazane płaszczyzny są natomiast determinowane przez 
cztery różne systemy prawne: uniwersalny system ochrony między-
narodowej, regionalny (europejski) system ochrony międzynarodowej 
(głównie w ramach Rady Europy), system unijny oraz krajowe systemy 
prawne  Wskazane systemy budują wspólnie muliticentryczność, czy 
też wielopoziomowość ochrony praw jednostki w Unii6 

3. Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej

3.1. Pojęcie i zakres obywatelstwa Unii

Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa 
członkowskiego  Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku 
do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go7  Stanowi ono więź 
prawną o charakterze subsydiarnym i zależnym, względem obywatel-
stwa państwa członkowskiego, która łączy jednostkę z UE  Charakter 

 6 E  Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i wykładnia 
jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymi-
lina Pazdana, red  L  Ogiegło, W  Popiołek, M  Szpunar, Kraków 2002, s  1127 
 7 Art  9 TUE 
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prawny stron omawianego stosunku prawnego i fakt, iż obecnie nie 
tworzy zobowiązań jednostki wobec Unii, powoduje, że nie jest to 
taki sam rodzaj więzi, jaki istnieje między państwem a jednostką  
Obywatelstwo UE stanowi więź personalną między osobą fizyczną 
a organizacją międzynarodową, zależną od posiadania przymiotu 
obywatelstwa państwa członkowskiego  Jest to także szczególnego 
rodzaju status, gdyż jednostkę łączy z jednej strony prawny związek 
z określonym państwem, a z drugiej szczególny rodzaj więzi z Unią  
Ponadto odmiennie od obywatelstwa państwowego jest ono oparte 
na więzi pozornej, wtórnej, a nie rzeczywistej relacji pomiędzy pań-
stwem a jednostką 

Obywatelstwo Unii „poprzedzała” wprowadzona już w traktatach 
założycielskich zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową  Wspomniana zasada była normatywną i aksjologiczną 
podstawą swobód personalnych rynku wewnętrznego (swobodnego 
przepływu pracowników, usług i przedsiębiorczości)  Zakaz dyskry-
minacji ze względu na obywatelstwo pozostaje zasadą traktatową, 
której aktualną podstawę stanowi art  18 TFUE  Ma ona charakter 
strukturalny, czy też ustrojowy  Obecnie pełni funkcję „wypełniania 
luk”, m in  w obszarach gdzie nie mają zastosowania postanowienia 
dotyczące obywatelstwa Unii 

Co do zasady prawo UE nie może wpływać na krajowe normy doty-
czące obywatelstwa  Zgodnie jednak z orzeczeniem TS w sprawie Rott-
man8, prawo krajowe określające warunki nabycia i utraty obywatelstwa 
powinno szanować prawo Unii i dlatego podlega ono kontroli Trybu-
nału Sprawiedliwości w takim zakresie, w jakim wpływa na prawa wyni-
kające z unijnego obywatelstwa  W szczególności decyzja dotycząca 
cofnięcia obywatelstwa uzyskanego w drodze nadania, jeśli zostało ono 
uzyskane wskutek naruszenia prawa (podstęp), powinna zostać podjęta 
z poszanowaniem ogólnych zasad prawa UE, w szczególności zasady 

 8 Wyrok TS z dnia 2 marca 2010 r , Janko Rottman p  Freistaat Bayern, 
sprawa C 135/08, ECLI:EU:C:2010:104 
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proporcjonalności  Ze starszego orzeczenia TS9 wynika ponadto zasada, 
iż w przypadku osób posiadających obywatelstwo kilku państw, z któ-
rych chociaż jedno jest państwem członkowskim Unii, dana jednostka 
jest traktowana jako obywatel państwa członkowskiego  Jeżeli więc 
obywatelstwo państwa członkowskiego stanowi warunek skorzystania 
z praw przysługujących jednostce na mocy prawa UE, na jednostkę nie 
można nakładać dodatkowych kryteriów warunkujących rozpoznawa-
nie jej jako obywatela tego państwa  Ogranicza to więc krajowe normy 
kolizyjne mające zastosowanie do jednostek posiadających obywatel-
stwo więcej niż jednego państwa, gdzie przykładowo prawo krajowe 
stosuje łącznik ostatniego miejsca zamieszkania 

Z obywatelstwa Unii wynikają określone prawa, które kształtuje 
prawo pierwotne, a rozwija prawo wtórne  Obecnie traktaty nie wymie-
niają obowiązków, które wynikałyby wprost z obywatelstwa Unii  O ile 
katalog praw obywatelskich nie ogranicza się tylko do tych wyraź-
nie wymienionych w traktatach, pewien podstawowy katalog został 
zawarty w traktatach i powtórzony z pewnymi modyfikacjami w KPP  
Obejmuje on:10

 – swobodę przemieszczania się;
 – prawa wyborcze;
 – prawa występowania przed organami i instytucjami UE;
 – opiekę dyplomatyczną i konsularną 

3.2. Swoboda przemieszczania się osób

Prawem, z którego najczęściej i najszerzej korzystają jednostki, jest 
swoboda przemieszczania się, której charakter prawny i zakres wynika 
z trzech źródeł  Swoboda przemieszczania się nie jest tylko prawem 

 9 Wyrok TS z dnia 7 lipca 1992 r , Mario Vicente Micheletti i in  p  Delegación 
del Gobierno en Cantabria, sprawa C 369/90, ECLI:EU:C:1992:295; wyrok TS z dnia 
19 października 2004 r , Kunqian Catherine Zhu i Man Lavette Chen p  Secretary 
of State for the Home Department, sprawa C 200/02, ECLI:EU:C:2004:639; wyrok 
TS z dnia 2 października 2003 r , Carlos Garcia Avello p  państwu belgijskiemu, 
sprawa C 148/02, ECLI:EU:C:2003:539 
 10 Art  20 ust  2 TUE 
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obywatelskim (pierwsze źródło), tj  wynikającym z obywatelstwa Unii, 
ale jest ona także kształtowana jako prawo budujące rynek wewnętrzny 
(drugie źródło) oraz podstawowy wymiar (element lub warunek) Prze-
strzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym dorobku 
Schengen (trzecie źródło)  Swoboda przepływu osób jako prawo oby-
watelskie łączy w sobie uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii 
jako takiego i praw podstawowych  Tak jak pierwotnie TS wskazał 
w sprawie Zhu and Chen11, a następnie rozwinął w sprawie Zambrano12, 
swoboda przemieszania się może być bowiem pochodną obywatelstwa, 
ale także samoistnym prawem podstawowym  

Swoboda przemieszczania się jako prawo wynikające z obywatel-
stwa UE oznacza, iż każdy obywatel Unii i członek jego rodziny13 ma 
prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na teryto-
rium państw członkowskich  Precyzując, jest to prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich14, 
niezależnie od wystąpienia czynnika ekonomicznego lub gospodarczej 
zasadności15  Brak konieczności wystąpienia czynnika ekonomicznego 
nie oznacza jednak zniesienia wszelkich ograniczeń swobody, która 
może być jednak obwarowana możliwością stosowania ograniczeń 
i warunków ustanowionych w Traktatach i w środkach przyjętych 
w celu wykonania Traktatów16  Sama swoboda oznacza likwidację 
ograniczeń administracyjnych, które uniemożliwiałyby lub utrud-
niałyby jednostkom przemieszczanie się, osiedlanie i podejmowa-
nie zatrudnienia w każdym z państw członkowskich  Przesłankami 

 11 Sprawa C 200/02 
 12 Wyrok TS z dnia 8 marca 2011 r , Gerardo Ruiz Zambrano p  Office 
national de l’emploi (ONEm), sprawa C 34/09, ECLI:EU:C:2011:124 
 13 Prawo członków rodziny jest pochodne względem prawa obywateli UE 
 14 Pkt 5 Preambuły Dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r  w sprawie prawa obywateli Unii i członków 
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw 
Członkowskich, (Dz  Urz  L 158 z 30 4 2004 r , s  77–123), dalej jako Dyrektywa 
2004/38/WE 
 15 Np  wyrok TS z dnia 12 maja 1998 r , María Martínez Sala p  Freistaat 
Bayern, sprawa C 85/96, wyrok TS z dnia 20 września 2001 r , Grzelczyk p  Centre 
public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, sprawa C 184/99 
 16 Art  21 TFUE, art  45 KPP 
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ograniczającymi są zdrowie publiczne, czy bezpieczeństwo i porządek 
publiczny  Swoboda przemieszczania się jako element obywatelstwa 
Unii nie jest jednoznaczna ze zniesieniem kontroli na granicach mię-
dzy państwami członkowskimi17 

Podstawę prawną swobody przepływu osób stanowi art  21 TFUE 
oraz art  45 KPP, które inkorporuje do prawa krajowego tzw  dyrek-
tywa obywatelska, tj  dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r  w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium Państw Członkowskich18  Istotne znaczenie 
ma także orzecznictwo TSUE, które w ostatnich latach szczególnie 
rozbudowuje katalog praw osób towarzyszących obywatelowi Unii 
w przemieszczaniu się 

Wyżej wymieniony czynnik ekonomicznego uzasadnienia prze-
mieszczania się jest natomiast charakterystyczny dla swobód per-
sonalnych rynku wewnętrznego19, tj  swobody przemieszczania się 
pracowników, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług  Oznacza on uzależnienie prawa do skorzystania ze swobody od 
wystąpienia wraz z nią elementu gospodarczego, takiego jak zatrud-
nienie, posiadanie stałego źródła dochodów (emeryci), prowadze-
nie działalności gospodarczej  Tak rozumiana swoboda polega na 
zakazaniu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w dostępie 
do rynku pracy i prowadzenia działalności gospodarczej państwa 
goszczącego  W przypadku swobody przepływu pracowników ozna-
cza zakaz dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy i wyraża się – z zastrzeżeniem ograniczeń 
podyktowanych względami porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz zdrowia publicznego – w prawie do pobytu i podjęcia pracy 
w wybranym państwie członkowskim przez pracowników migrują-
cych  Jeżeli zaś jednostka jest przedsiębiorcą, swoboda oznacza prawo 
wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 17 Zob  art  27 i n  dyrektywy 2004/38 
 18 Dz  Urz  L 158 z 30 4 2004 r , s  77 
 19 Art  26 i n  TFUE 
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Co istotne swoboda przemieszczania się jako element rynku 
wewnętrznego „rozlewa się” na obywateli państw nieczłonkowskich  
Dzięki zawarciu umów z EU na państwa EOG (Islandia, Norwegia 
i Liechtenstein) i Szwajcarię rozszerza się obszar swobodnego prze-
pływu osób uzasadniony gospodarczo20  Jednocześnie wymienione 
państwa należą także do strefy (obszaru) Schengen, w związku z czym 
swoboda rynku wewnętrznego jest rozszerzona o elementy PWBiS 

Kamieniem węgielnym PWBiS jest wolność, rozumiana właśnie 
jako swoboda przemieszczania się  Środkami służącymi realizacji tej 
swobody są kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości  Tak rozumiana swoboda wraz ze środkami ją realizują-
cymi obejmuje21: brak kontroli na granicach wewnętrznych, wspólną 
politykę azylową, imigracyjną i kontroli granic zewnętrznych  Powinna 
opierać się na solidarności między państwami członkowskimi i spra-
wiedliwości wobec obywateli państw trzecich22  Co istotne, w ramach 
PWBiS, ma ona najszerszy zakres podmiotowy i obejmuje liczne grono 
obywateli państw trzecich  Przede wszystkim w ramach wspólnej 
polityki imigracyjnej funkcjonują uprzywilejowane grupy obywa-
teli państw trzecich, w tym rezydenci długoterminowi i osoby objęte 
ochroną międzynarodową (m in  uchodźcy), które są uprawnione 
częściowo do korzystania z praw obywatelskich, w tym swobodnego 
przepływu osób 

3.3. Prawa partycypacji w życiu społecznym i politycznym

Art  20 TFUE wymienia wprost prawa wyborcze i prawo petycji  
Kolejne postanowienia TFUE oraz KPP uzupełniają katalog praw do 
udziału w życiu społecznym i politycznym o kolejne jego przejawy  
Obecnie można wyróżnić następujące uprawnienia:

 20 Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz U  WE L 
z 3 01 1994 r , s  1–3) oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską w sprawie swobodnego przepływu 
osób (Dz U  UE L 114 z 30 04 2002 r , s  6 i n ) 
 21 Por  dorobek prawny Schengen 
 22 Art  67 ust  2 TFUE 
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1  prawo petycji do Parlamentu Europejskiego;
2  prawo podjęcia inicjatywy obywatelskiej;
3  prawo zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Oby-

watelskich ze skargą;
4  prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek 

organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy23 i niezależnie 
od posiadanego obywatelstwa24;

5  prawo zwracania się w wybranym przez jednostkę języku urzę-
dowym Unii do jej instytucji, obejmujące prawo zwracania się 
do instytucji Unii w języku ojczystym,

6  prawo otrzymania odpowiedzi 
Wskazany katalog można także rozszerzyć o instrumenty realizacji 

zasady demokracji uczestniczącej, a przede wszystkim dialog ze spo-
łeczeństwem obywatelskim, który został szerzej omówiony w dalszej 
części podręcznika 

PRAWA WYBORCZE

Prawa wyborcze przysługujące obywatelom Unii obejmują bierne 
i czynne prawo wyborcze w wyborach do PE i wyborach do jedno-
stek władzy lokalnej 

Członkowie PE są wybierani w powszechnych i bezpośrednich 
wyborach, w głosowaniu wolnym i tajnym25  Pomimo braku jednolitej 
ordynacji wyborczej26, państwa członkowskie posiadają dość podobną 
procedurę wyborczą, opierającą się na jednolitym korpusie  W zakre-
sie wyborów parlamentarnych obywatelowi UE przysługuje czynne 
i bierne prawo wyborcze  Ma on prawo głosowania i kandydowania 
w wyborach do PE w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania, 
niezależnie czy posiada obywatelstwo tego państwa, na takich samych 

 23 Art  15 ust  3 TFUE, art  42 KPP 
 24 Prawo dostępu do dokumentów przysługuje obywatelom Unii i każdej 
osobie fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę 
w Państwie Członkowskim 
 25 Art  39 ust  2 KPP 
 26 Por  art  223 ust  1 TFUE 
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zasadach jak obywatele tego państwa  Zatem ma obowiązek jedy-
nie spełniać pozostałe warunki prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach, jakie odnośne państwo stawia swoim obywatelom  Jeżeli 
obywatele państwa miejsca zamieszkania mogą kandydować w wybo-
rach jedynie pod warunkiem, że posiadali jego obywatelstwo przez 
pewien minimalny okres, to uznaje się, że obywatele Unii spełniają ten 
warunek, o ile przez wymagany minimalny okres byli oni obywatelami 
jednego z państw członkowskich  Nie można głosować więcej niż jeden 
raz podczas tych samych wyborach  Nie można kandydować w więcej 
niż jednym państwie członkowskim w tych samych wyborach  Prawa 
wyborcze mogą zostać ograniczone w wyniku orzeczenia sądowego  
Obywatel Unii wykonuje prawo głosowania w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania, o ile wyrazi taką chęć, tj  złoży wniosek o kan-
dydowanie lub przedstawi oświadczenie uprawniające do wpisania 
na listę  Jeżeli udział w wyborach w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania jest obowiązkowy, wyborca uprawniony do głosowa-
nia ma obowiązek udziału w wyborach, o ile wcześniej wyraził chęć 
uczestnictwa w nich  Dodatkowo należy podkreślić, iż wybrany w ten 
sposób parlamentarzysta zajmuje miejsce przeznaczone dla państwa, 
z którego kandydował, a nie państwa, którego obywatelstwo posiada 

Jeśli uzasadniają to specyficzne problemy państwa członkowskiego, 
dozwolone jest odstępstwo od zasady równego traktowania wszystkich 
wyborców, zarówno będących obywatelami państwa członkowskiego, 
jak i niebędących obywatelami tego państwa  Ma to miejsce w przy-
padku państw, w których odsetek obywateli Unii w wieku uprawnia-
jącym do udziału w wyborach, mających miejsce zamieszkania w tym 
państwie, lecz niebędących jego obywatelami, znacznie przekracza 
średnią unijną  Tak jest w przypadku Wielkiego Księstwa Luksemburga 

W zakresie wyborów lokalnych obywatel UE posiada czynne i co do 
zasady bierne prawo wyborcze  Obywatel Unii ma prawo głosowania 
i kandydowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, 
w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak 
obywatele tego państwa27  Wybory lokalne oznaczają zaś powszechne 

 27 Art  22 TFUE, art  40 KPP 
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i bezpośrednie wybory, mające na celu wyłonienie członków samorzą-
dowych organów przedstawicielskich oraz, jeżeli tak przewidują prze-
pisy państwa członkowskiego, kierownika i członków samorządowych 
organów wykonawczych, stopnia podstawowego28 

Jeżeli obywatele państwa miejsca zamieszkania mają prawo głoso-
wania lub kandydowania w wyborach jedynie pod warunkiem pew-
nego minimalnego okresu zamieszkania na terytorium tego państwa, 
to uznaje się warunek domicylu za spełniony przez uprawnionych do 
głosowania i kandydowania, o ile mieli miejsce zamieszkania przez 
równorzędny okres minimalny w innych państwach członkowskich 

Jeżeli obywatele państwa członkowskiego miejsca zamieszkania 
mogą, według przepisów prawa krajowego tego państwa, głosować 
i kandydować jedynie we wspólnocie lokalnej stopnia podstawowego, 
w której mają główne miejsce zamieszkania, to obowiązkowi temu 
podlegają także obywatele UE  Ograniczenia biernego prawa wybor-
czego obejmują możliwość zastrzeżenia przez państwa członkowskie, 
tylko dla ich obywateli, urząd kierownika organu wykonawczego, jego 
zastępcy lub członków kierowniczego kolegialnego organu wykonaw-
czego wspólnoty lokalnej stopnia podstawowego 

Państwa mogą zastrzec, że sprawowanie wybieralnego urzędu 
w organach samorządowych państwa członkowskiego miejsca zamiesz-
kania nie może być łączone ze sprawowaniem urzędów w innych pań-
stwach, które są porównywalne do urzędów, których łączenie jest 
zakazane w państwie miejsca zamieszkania  Wyborca uprawniony 
do głosowania wykonuje prawo głosowania w wyborach lokalnych 
miejsca zamieszkania, o ile wyrazi taką chęć 

W Polsce obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą 
głosować w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, pod warunkiem że są wpisani do stałego 

 28 Art  2 ust  1 lit  b, Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r  
ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandy-
dowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamiesz-
kania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, (Dz U  WE L 368 
z 31 12 1994 r , s  38–47), dalej jako Dyrektywa 94/80/WE 
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rejestru wyborców prowadzonego przez właściwy organ29  Nie mogą 
głosować i kandydować w wyborach do rad powiatu i sejmiku woje-
wództwa  Obywatele UE mogą kandydować na członków rady gminy 

PRAWO PETYCJI

Zakres podmiotowy prawa petycji do PE kształtuje zarówno obywatel-
stwo UE, jak i KPP  W myśl uprawnień wynikających z obywatelstwa 
unijnego każdemu obywatelowi Unii przyznaje się prawo petycji do 
PE30  Karta rozciąga natomiast to uprawnienie także na osoby fizyczne 
lub prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w pań-
stwie członkowskim niemające obywatelstwa unijnego31  Regulamin 
Parlamentu potwierdza rozszerzony katalog podmiotowy 32 Jednolity 
jest zakres przedmiotowy skargi, która to może dotyczyć: po pierwsze, 
sprawy objętej zakresem działalności UE; po drugie, bezpośrednio 
składającego lub składających petycję  Petycja może być kierowana 
indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami33 

Petycję spełniającą warunki formalne przekazuje się właściwym 
komisjom parlamentarnym, które w drodze konsensusu podejmują 
decyzję o dopuszczalności petycji  Komisje parlamentarne są też wła-
ściwe do jej merytorycznego rozpatrzenia  W ramach ich zwyczajowej 
działalności w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym bądź też 
w formie procedury pisemnej  Jeżeli petycja ma zostać poddana deba-
cie lub składający petycję sam wyrazi takie życzenie, może on zostać 
zaproszony na posiedzenie komisji  Przewodniczący według swego 
uznania może udzielić prawa głosu składającemu petycję  Komisja 
parlamentarna może także: przedłożyć kwestię RPO; zwrócić się do 
Komisji o udzielenie jej pomocy, zwłaszcza poprzez przedstawienie 

 29 Art  10 § 1 Kodeksu wyborczego, (Dz U 2020 1319 t j  z dnia 30 07 2020 r ) 
 30 Art  24 TFUE 
 31 Art  44 KPP  Rozszerzenie katalogu podmiotowego znajduje także 
odzwierciedlenie w art  227 TFUE, który stanowi lex specialis względem art  24 
TFUE 
 32 Art  201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego 
 33 Art  227 TFUE 
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szczegółowych informacji dotyczących stosowania lub poszanowania 
prawa Unii, a także poprzez przekazanie wszelkich informacji i doku-
mentów związanych z przedmiotem petycji  Komisja Petycji może 
ponadto zwrócić się do przewodniczącego o przekazanie swojej opinii 
lub zalecenia Komisji, Radzie lub zainteresowanym organom państwa 
członkowskiego w celu podjęcia przez nich działań lub udzielenia odpo-
wiedzi  Komisja rozpatrująca petycję może także złożyć PE projekt 
rezolucji dotyczącej tej petycji  Składającemu petycję przekazywana 
jest informacja o decyzji podjętej przez komisję oraz uzasadnienie jej 

Prawo petycji ze swej natury prawnej i celu jest odmienne od euro-
pejskiej inicjatywy obywatelskiej, będącej instrumentem demokracji 
deliberatywnej, która opiera się na dialogu między społeczeństwem 
obywatelskim a instytucjami Unii w obszarze kompetencji prawodaw-
czych tych ostatnich 

PRAWO SKARGI DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Obywatel Unii34 i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim35 
może zwracać się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich  
Zakres przedmioty takiej skargi obejmuje niewłaściwe administro-
wanie w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych 
Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) w zakresie wykonywanych przez TSUE funkcji sądowych36  
Rzecznik Praw Obywatelskich bada te skargi i sporządza sprawozdanie 
na ich temat 37 Zgodnie ze swoimi zadaniami europejski ombudsman 
przeprowadza dochodzenia, które uważa za uzasadnione, bądź z ini-
cjatywy własnej, bądź na podstawie skarg przedstawionych mu bezpo-
średnio lub za pośrednictwem członka PE, chyba że podnoszone fakty 
są lub były przedmiotem postępowania sądowego  Jeżeli europejski 
 ombudsman stwierdzi przypadek niewłaściwego administrowania, 

 34 Art  24 TFUE 
 35 Art  43 KPP 
 36 Art  43 KPP, art  228 ust  1 TFUE 
 37 Art  228 TFUE 
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przekazuje sprawę do danej instytucji, organu lub jednostki organiza-
cyjnej, która ma trzy miesiące, aby poinformować go o swoim stano-
wisku  Następnie przesyła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu 
i danej instytucji, organowi lub jednostce organizacyjnej  Osoba, która 
złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzenia  Rzecznik 
przedstawia PE roczne sprawozdanie z wyników swoich dochodzeń 

PRAWO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW

Prawo dostępu do dokumentów przysługuje obywatelom Unii i każ-
dej osobie fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub 
statutową siedzibę w państwie członkowskim38  Prawo dostępu do 
dokumentów jest jednym z elementów prawa do dobrej administracji, 
choć także stanowi podstawę zasady otwartości39  Uściślając, w ramach 
zasady otwartości instytucje, organy i jednostki organizacyjne są zobo-
wiązane do zapewnienia dostępu do swoich dokumentów każdemu 
obywatelowi Unii i pozostałym osobom, jeśli mają miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę w jednym z państw członkowskich  Aby korzysta-
nie z tego prawa było możliwe, wskazane podmioty mają obowiązek 
zachowania przejrzystości swoich prac i opracowywania w swoim 
regulaminie wewnętrznym przepisów szczególne dotyczących dostępu 
do dokumentów  Nie jest to jednak prawo bezwzględnie obowiązujące, 
kryterium ograniczenia może być zarówno podmiotowe, jak i przed-
miotowe  W zakresie kryterium podmiotowego Trybunał Sprawie-
dliwości UE, Europejski Bank Centralny i Trybunał Obrachunkowy 
podlegają prawu dostępu do dokumentów tylko w zakresie pełnionych 
przez siebie funkcji administracyjnych  W zakresie kryterium przed-
miotowego: ograniczony może zostać dostęp do dokumentów, które ze 
względu na interes publiczny lub prywatny, wymagają takiej ochrony40 

 38 Art  15 ust  3 TFUE, art  42 KPP 
 39 Art  15 TUE  Zasada otwartości jest jednym z elementów, który ma zapew-
nić wspieranie dobrych rządów i zapewnianie partycypacji społeczeństwa oby-
watelskiego w procesach integracji w UE 
 40 Art  15 ust  3 TFUE  Taką podstawową przesłanką ochrony jest prawo 
ochrony danych osobowych, które wynika z art  16 TFUE 
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Z prawem dostępu do dokumentów nierozerwalnie związane jest 
prawo zwracania się do instytucji Unii w wybranym przez jednostkę 
języku urzędowym Unii i prawo do otrzymania odpowiedzi w tymże 
języku  Aby bowiem jednostka, obywatel Unii oraz podmiot niepo-
siadający takiego obywatelstwa41 mogły realizować wszystkie aspekty 
prawa występowania przed organami i instytucjami UE, mają oni 
prawo zwracania się do tych instytucji i organów UE w jednym z języ-
ków Traktatów i prawo otrzymania odpowiedzi w tym samym języku42 

PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI

Uzupełnieniem traktatowej regulacji relacji jednostki do organów 
i instytucji unijnych jest prawo do dobrej administracji43  Prawo do 
dobrej administracji jest jednym z praw podstawowych wykształco-
nym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, a następnie 
zawartym i potwierdzonym w Kracie Praw Podstawowych  Oznacza 
prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w roz-
sądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii44  Prawo to obejmuje w szczególności: prawo każdego do bycia 
wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące 
negatywnie wpłynąć na jego sytuację; prawo każdego do dostępu do akt 
jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności 
oraz tajemnicy zawodowej i handlowej; obowiązek administracji uza-
sadniania swoich decyzji; prawo domagania się od Unii naprawienia, 
zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw państw członkow-
skich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy 
wykonywaniu ich funkcji 

Katalog ten nie jest natomiast zamknięty, a wymienione uprawnie-
nia stanowią wskazanie standardów minimalnych w zakresie prawa 

 41 Wynika z prawa do dobrej administracji, art  42 ust  4 KPP 
 42 Art  24 TFUE, potwierdzenie i rozszerzenie art  41 KPP 
 43 Zob  T  Sieniow, Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, 
[w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red  A  Kuś, 
Lublin 2010, s  323 
 44 Art  41 KPP 



77ROZDZIAŁ III | STATUS JEDNOSTKI W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

do dobrej administracji  Rozszerzeniem katalogu jest z pewnością 
Europejski Kodeks Dobrej Administracji, chociaż ma on ograniczone 
zastosowanie  Wydaje się, że jest on porozumieniem międzyinstytu-
cjonalnym i ma podobną moc prawną jak KPP przed reformą wprowa-
dzoną Traktatem z Lizbony  Kodeks wiąże swoimi normami instytucje 
i jednostki organizacyjne Unii oraz ich pracowników  W systemie kra-
jowym może stanowić źródło usprawniania działalności administracji 
publicznej oraz pogłębiania praworządności i zaufania jednostki do 
organów władzy publicznej 

3.4. Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej

Zgodnie z art  23 TFUE, obywatel Unii korzysta na terytorium państwa 
trzeciego, gdzie państwo jego obywatelstwa nie ma swojego przed-
stawicielstwa z ochrony dyplomatycznej i konsularnej45 pozostałych 
państw członkowskich na takich samych warunkach jak obywatele 
tego państwa46  Ochronie prawnej powinien podlegać każdy obywatel 
unijny na zasadzie zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo  
Zatem państwa członkowskie powinny traktować wnioski o udzielnie 
pomocy ze strony obywateli innych państw członkowskich na takich 
samych zasadach jak wnioski swoich obywateli 

W aktualnym stanie prawnym obywatel UE jest uprawniony do 
ochrony typu konsularnego ze strony przedstawicielstwa dyploma-
tycznego lub konsularnego któregokolwiek z państw członkowskich, 
jeśli w miejscu jego pobytu jego własne państwo członkowskie lub inne 
stale je reprezentujące państwo nie ma: dostępnego stałego przedstawi-
cielstwa, lub dostępnego konsula honorowego, właściwego dla takich 

 45 Co do właściwości używania pojęć opieka dyplomatyczna, opieka kon-
sularna, opieka dyplomatyczna i konsularna zob  m in  I  Gawłowicz, Ochrona 
dyplomatyczna w świetle art. 46 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
[w:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, 
red  A  Wróbel, Warszawa 2009, s  221–222  Wydaje się jednak, iż użycie terminu 
legalnego opieka dyplomatyczna i konsularna nie jest nieprawidłowe 
 46 Art  23 TUE, art  46 KPP 
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spraw47  Ochrona obejmuje, w szczególności, choć nie jest to katalog 
zamknięty:

 – aresztowanie lub zatrzymanie;
 – padnięcie ofiarą przestępstwa;
 – poważny wypadek lub ciężką chorobę;
 – śmierć;
 – udzielenie pomocy i repatriację w sytuacji nadzwyczajnej;
 – potrzebę wydania tymczasowych dokumentów podróży 

4. Ochrona praw podstawowych w prawie Unii Europejskiej

4.1. Ogólne zasady prawa

Na podstawie wykładni art  6 TUE można wskazać trzy poziomy 
ochrony praw jednostek w systemie prawa Unii  Pierwszy z wymie-
nionych poziomów to KPP, drugi to EKPCz, a trzeci stanowią zasady 
ogólne  Pierwotną formą rozpoznania tychże praw w systemie UE było 
rozpoznanie praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa Unii, co 
wynikało z jurydycznego aktywizmu TS  Pierwszym orzeczeniem, które 
rozpoczęło budowę system poszanowania praw jednostek było stano-
wisko TS przedstawione w sprawie Stauder48  W wydanym w 1969 r  
wyroku, po raz pierwszy Trybunał uznał prawa podstawowe za część 
ogólnych zasad prawa wspólnotowego (obecnie unijnego) oraz wskazał 
na własną kompetencję do zapewnienia ich poszanowania  Swoje sta-
nowisko następnie potwierdził w sprawie IGH49  Bezspornie uznanie 
praw podstawowych za zasady ogólne było konsekwencją uprzednio 
wyinterpretowanej zasady autonomii i pierwszeństwa prawa Unii  
Jak wskazano w orzeczeniu IGH, w związku z uznaniem ówczesnego 

 47 Zob  dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r  w sprawie 
środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną nie-
reprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 
95/553/WE, (Dz  Urz  L 106 z 24 4 2015 r ) 
 48 Sprawa C 29/69 
 49 Sprawa C 11/704 
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prawa wspólnotowego za niezależne źródło prawa, które ze względu 
na swą istotę nie mogło być uchylone przez przepisy prawa krajowego 
(także konstytucję), nie mogło ono być oceniane w kontekście wyni-
kających z systemu krajowej ochrony praw jednostek  Dlatego też TS 
stwierdził, że poszanowanie praw podstawowych stanowi integralną 
część zasad ogólnych prawa wspólnotowego, podlegających ochronie 
sprawowanej przez ETS  Co istotne, w sprawie IGH, za źródło praw 
podstawowych TS uznał wspólne dla państw członkowskich tradycje 
konstytucyjne  W kolejnym orzeczeniu, w sprawie Nold50, potwier-
dził, że nie można utrzymać w mocy środków, które są niezgodne 
z prawami zasadniczymi gwarantowanymi w konstytucjach krajów 
członkowskich  Ponadto, obok wspólnych tradycji konstytucyjnych, 
za źródła ochrony praw jednostek uznał umowy międzynarodowe, 
których państwa były sygnatariuszami lub uczestniczyły w pracach 
nad ich przyjęciem, w szczególności EKPCz 

W kolejnych latach, czerpiąc ze wspólnych tradycji konstytucyj-
nych państw członkowskich i prawa międzynarodowego, TS tworzył 
sukcesywnie katalog praw podstawowych rozpoznawanych w systemie 
Unii jako zasady ogólne51  Dokonując podstawowej systematyki tychże 
praw, można wyróżnić m in  kategorię praw obywatelskich, która obej-
muje: prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego; ochronę 
dziecka; wolność wyznania; swobodę działalności związkowej; wolność 
wypowiedzi; ochronę danych osobowych; dostęp do podstawowych 
danych o sobie; równość; ochronę przed dyskryminacją ze względu na 
orientację seksualną; prawo wyboru miejsca zamieszkania; prawo do 
dobrowolnej i świadomej zgody przed każdym zabiegiem medycznym: 
godność człowieka; wolności od tortur lub poddawania się nieludz-
kiemu i poniżającemu traktowaniu  Obok praw obywatelskich można 
także wyróżnić kategorię praw gospodarczych, która objęła: prawo 
do handlu; prawo własności; oraz prawo do wykonywania działal-
ności gospodarczej  Wśród praw, które powinny być poszanowane 

 50 Wyrok TS z dnia 14 maja 1974 r , J  Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhan-
dlung p  Komisji Wspólnot Europejskich, sprawa C 4–73, ECLI:EU:C:1974:51 
 51 Wyliczenie za D  Chalmers, G  Davies, G  Monti, European Union Law. 
Cases and Materials. Second Edition, Cambridge 2011, s  236 
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w postępowaniu sądowym, można wskazać: prawo do skutecznego 
środka prawnego; domniemanie niewinności; prawo do bycia poin-
formowanym w procesie karnym o charakterze i przyczynie oskar-
żenia przeciwko jednemu; prawo do pomocy prawnej oraz prawo do 
zachowania poufności wszelkich korespondencji prawnik-klient, przy-
gotowanych w celu obrony; prawo do bycia wysłuchanym we własnej 
obronie przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka; oraz prawo do 
ochrony przed samooskarżeniem 

4.2. Status Unii Europejskiej wobec europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności

Orzeczenie w sprawie Nold jednoznacznie wskazało, że poziom 
ochrony praw jednostek w Unii wynika nie tylko ze wspólnych tra-
dycji konstytucyjnych, ale także umów międzynarodowych, których 
państwa członkowskie są stronami  Wciąż jednak prawa człowieka, 
wynikające z tychże umów są włączane do acqius communautaire, gdy 
zostaną uznane za zasady ogólne, potwierdzając autonomię unijnego 
systemu ochrony prawnej  Pierwotnie orzecznictwo TSUE, a obecnie 
także traktaty reformujące, szczególną pozycję przypisują EKPCz 

Po raz pierwszy w prawie pierwotnym wzmianka o prawach pod-
stawowych pojawiła się w preambule do JAE w postaci niewiążącej 
formalnie deklaracji co do promowania demokracji opartej na prawach 
uznanych w krajowych konstytucjach oraz EKPCz i Europejskiej Kar-
cie Społecznej52  Kolejne reformy traktatowe wzmacniały to podejście, 
aż finalnie Traktat z Lizbony wprowadził możliwości przystąpienia UE 
do EKPCz  Wcześniej bowiem, w opinii wydanej w 1996 r 53, Trybunał 
stwierdził, że w obowiązującym wówczas stanie prawnym Wspólnota 
Europejska nie miała kompetencji, by przystąpić do konwencji  Owo 
przystąpienie doprowadziłoby bowiem do zasadniczej modyfikacji ist-
niejącego ówcześnie wspólnotowego modelu ochrony praw człowieka, 

 52 F  Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003, 
s  45–46 
 53 Opinia 2/94 Trybunału z dnia 28 marca 1996 r 
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poprzez umieszczenie Wspólnoty w odrębnym, międzynarodowym 
systemie instytucjonalnym i wprowadzenie całości postanowień tej 
konwencji do wspólnotowego porządku prawnego  Taka modyfikacja 
zasad ochrony praw człowieka we Wspólnocie, której skutki instytu-
cjonalne miałyby fundamentalne znaczenie zarówno dla Wspólnoty, 
jak i dla państw członkowskich, miałaby charakter ustrojowy i wykra-
czałaby ze swej istoty poza przyznane kompetencje54 

Aktualną podstawę przystąpienia UE do EKPCz stanowią posta-
nowienia art  6 ust  2 TUE, Protokołu nr 8 oraz Deklaracji nr 2 dołą-
czonych do TL  Projekt umowy w sprawie przystąpienia sfinalizowano 
w 2013 r  Biorąc jednak pod uwagę, że TSUE podważył zgodność 
projektu umowy z prawem Unii55, włączenie Unii w system ochrony 
konwencyjnej nie jest zadaniem łatwym  Zasadniczo niezgodność 
projektu umowy sprowadza się do nierozpoznania w wystarczającym 
stopniu specyfiki prawnej Unii  Trybunał zauważył przede wszyst-
kim, że EKPCz wiązałaby instytucje Unii i państwa członkowskie 
i w związku z tym stanowiłaby integralną część acqui communautaire  
Unia, tak jak każda inna układająca się strona, podlegałaby kontroli 
zewnętrznej mającej na celu zapewnienie przestrzegania praw i wolno-
ści przewidzianych w konwencji, a w szczególności decyzjom i wyro-
kom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  Trybunał stwierdził, 
że w sposób oczywisty nierozerwalnie związane z samą koncepcją 
kontroli zewnętrznej jest to, że z jednej strony wykładnia EKPCz doko-
nana przez ETPCz wiązałaby Unię i wszystkie jej instytucje oraz że 
z drugiej strony dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnia 
prawa uznanego w EKPCz nie byłaby wiążąca dla ETPCz  Trybunał 
wskazał, że taka sytuacja nie może mieć miejsca w wypadku wykładni 
dokonanej przez Trybunał w odniesieniu do prawa Unii, a zwłaszcza 
KPP  Naruszałoby to bowiem autonomię porządku prawnego Unii 

Podsumowując, przystąpienie do EKPCz, będzie możliwe, jeżeli 
umowa rozpozna autonomiczny charakter prawny UE, jako organizacji 

 54 Szerzej A  Gajda, Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Kwartalnik Kolegium 
Ekonomiczno-Społecznego  Studia i Prace” 2013, nr 1 
 55 Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 grudnia 2014 r 
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międzynarodowej, która w swoisty sposób wykonuje powierzone jej 
kompetencje  Unia byłaby pierwszą organizacją międzynarodową – 
stroną konwencji  Takie przystąpienie nie może mieć wpływu na zakres 
kompetencji Unii  Jednocześnie przystąpienie nie mogłoby zmieniać 
zobowiązań międzynarodowych poszczególnych państw członkow-
skich, których udział w protokołach dołączonych do konwencji jest 
bardzo zróżnicowany  Takie przystąpienie nie mogłoby także naruszać 
kompetencji TSUE do rozstrzygania sporów dotyczących wykładni lub 
stosowania traktatów, zgodnie z procedurą przewidzianą w traktatach  
Do tego czasu funkcjonując w systemie in statu nascendi – EKPCz 
pozostaje źródłem inspiracji TSUE w tworzeniu katalogu zasad ogól-
nych prawa Unii 

4.3. Karta Praw Podstawowych

Karta Praw Podstawowych została proklamowana 7 grudnia 2000 r  
w Nicei przez PE, RUE oraz KE  Wolą jej twórców było włączenie jej 
do prawa pierwotnego, wobec jednak braku jednomyślności wśród 
państw członkowskich, pierwotnie funkcjonowała jako porozumienie 
międzyinstytucjonalne  Formalnie niewiążąca wobec państw człon-
kowskich, w orzecznictwie TS była wskazywana jako subsydiarne źró-
dło ochrony praw jednostek  Moc wiążąca dokumentu została nadana 
przez Traktat Lizboński 13 grudnia 2007 r  TL wszedł w życie 1 grud-
nia 2009 r  Odmiennie niż proponował to TrK, Traktat Lizbony nie 
inkorporował jej postanowień wprost do treści traktatów, ale w art  6 
ust  1 TUE przyznał jej moc normatywną równą prawu pierwotnemu 

Preambuła KPP stanowi, iż wskazany dokument potwierdza, przy 
poszanowaniu kompetencji i zadań Unii oraz zasady pomocniczości, 
prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań 
międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart 
Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy oraz z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka  Należy tu jednak podkreślić, że obecnie Karta wykra-
cza poza ramy nadanej jej wprost roli, „potwierdzenia” i kodyfikacji 
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istniejących już unijnych praw podstawowych, uznanych dotychczas 
za zasady ogólne prawa unijnego w orzecznictwie TS  Jak wskazuje 
się w literaturze, kreuje ona także nowe prawa jednostki, nieokreślone 
dotychczas w unijnych aktach prawnych bądź w orzecznictwie TS, 
np  prawa z obszaru bioetyki lub prawa socjalne56 

Do poszanowania praw zawartych w KPP zobowiązane są insty-
tucje unijne i jednostki organizacyjne UE przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości, oraz państwa członkowskie, ale tylko wtedy, gdy 
wykonują one prawo unijne  Wskazane zastrzeżenie oznacza, że KPP 
wiąże państwa jedynie w zakresie wykonywania prawa unijnego, a nie 
w całej sferze obowiązywania prawa krajowego  Wciąż zastrzeżenia co 
do zasięgu obowiązywania KPP rodzi tzw  protokół polsko-brytyjski  
Jednoznacznie w tym obszarze wypowiada się jednak TS  W sprawie 
N S 57 TS w sposób niebudzący wątpliwości uznał, że protokół nie 
podważa zastosowania Karty wobec Wielkiej Brytanii i Polski, a aktu-
alnie tylko wobec Polski  Katalog praw, wolności i zasad ujętych w KPP 
nie rozszerza zakresu zastosowania prawa UE poza jej kompetencje, 
ani zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań określonych 
w Traktatach58 

Dokonując analizy postanowień KPP, należy pamiętać, iż zawiera 
ona zarówno prawa, wolności, jak i zasady (reguły)  Pierwsze z nich 
mogą być bezpośrednio skuteczne, drugie natomiast stanowią swoiste 
normy programowe wymagające aktów implementujących, mogąc być 
wykorzystywane w celu interpretacji aktów implementujących lub do 
kontroli ich ważności  Karta Praw Podstawowych nie precyzuje, które 
przypisy zawierają prawa, a które reguły  Ponadto wyjaśnienia do KPP 
wskazują na postanowienia, które w niektórych elementach zawierają 
zarówno zasady, jak i prawa59 

 56 A  Wróbel, [w:] Komentarz KPP, A  Wróbel, Warszawa 2020, s  23 
 57 Wyrok TS z 21 12 2011 r , N S  p  Secretary of State for the Home Department 
et M E  i in  p  Refugee Application Commissioner i Minister for Justice, Equality 
and Law Reform, sprawy połączone C 411/10 i C 493/10, ECLI:EU:C:2011:865, 
pkt  119 i 120 
 58 Art  51 ust  2 KPP 
 59 E  Krzysztofik, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Trak-
tacie z Lizbony, „Roczniki Administracji i Prawa” 2014, R  XIV, t  II, s  68 
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Prawa i wolności zawarte w Karcie zostały pogrupowane w sześciu 
tytułach  Tytuł pierwszy KPP, zatytułowany Wolność, zawiera prawa 
związane bezpośrednio z jednostką i ochroną jej godności, integralno-
ści i należytego traktowania  Stanowi, iż godność osoby ludzkiej, jest 
nienaruszalna i musi być szanowana i chroniona60  Ochroną obejmuje: 
prawo do życia, prawo człowieka do integralności  Odnosząc się do 
ochrony prawa do życia, należy podkreślić, że uniwersalność Karty, 
przejawiająca się w dość ogólnym sposobie kształtowania praw, stanowi 
też jej słabość  Tak więc Karta wprawdzie chroni prawo do życia, ale 
są to określenia tak ogólne, iż budzą szereg wątpliwości w kontekście 
np  eutanazji, czy aborcji  Następnie Karta zakazuje tortur i nieludz-
kiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz niewolnictwa 
i pracy przymusowej 

Tytuł drugi KPP, zatytułowany Równość, obejmuje prawa osobiste 
i socjalne  Wymienionymi tu prawami osobistym są: prawo do wol-
ności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowanie życia prywatnego 
i rodzinnego, prawo do ochrony danych osobowych61, prawo do zawar-
cia małżeństwa i prawo do założenia rodziny  Ponadto przyznaje się 
określone wolności, tj : wolność myśli, sumienia i religii; wolność 
wypowiedzi i informacji; wolność zgromadzania się i stowarzyszania 
się; wolność sztuki i nauki  Karta chroni prawo własności  Wśród 
praw socjalnych Karta wymienia: wolność wyboru zawodu i prawo 
do podejmowania pracy; wolność prowadzenia działalności gospo-
darczej, prawo do azylu i stanowi o ochronie w przypadku usunięcia 
z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji 

W tytule trzecim KPP, zatytułowanym Równość, obejmuje kwe-
stie dotyczące dyskryminacji  W zakresie ochrony równości62 Unia: 
potwierdza równość wobec prawa, zakazuje dyskryminacji, szanuje 
różnorodność kulturową, religijną i językową; zapewnia równość kobiet 
i mężczyzn oraz prawa dziecka; szanuje prawa osób w podeszłym wieku; 
uznaje i szanuje prawa w zakresie integracji osób niepełnosprawnych 

 60 Art  1 KPP 
 61 Art  8 KPP, zob  też art  16 ust  1 TFUE 
 62 Tytuł III KPP 
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Typowy katalog praw gospodarczo-społecznych stanowi tytuł 
czwarty, zatytułowany Solidarność  Po pierwsze, ochroną są objęte 
prawa pracownicze: prawo pracowników do informacji i konsultacji 
w ramach przedsiębiorstwa; prawo do rokowań i działań zbiorowych; 
prawo dostępu do pośrednictwa pracy; ochrona w przypadku nie-
uzasadnionego zwolnienia z pracy; należyte i sprawiedliwe warunki 
pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy  Po drugie, 
chronione są prawa osoby jako członka społeczeństwa: ochrona prawna 
ekonomiczna i społeczna; życie rodzinne i zawodowe; uznanie i posza-
nowanie prawa do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej; 
ochrona zdrowia; dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym; ochrona środowiska; ochrona konsumentów 

Tytuł V poświęcony jest prawom obywatelskim  Określenie pełnego 
katalogu praw obywatelskich jest możliwe wyłącznie poprzez wskaza-
nie praw wynikających zarówno z Karty, jak i traktatów założycielskich  
Tak prawo do dobrej administracji jest wymienione wprost wyłącznie 
w KPP, a inicjatywa obywatelska jest regulowana w traktatach, brak 
jest natomiast powtórzenia tych postanowień w KPP 

Tytuł VI KPP, Wymiar Sprawiedliwości, obejmuje znowu prawa 
osobiste i polityczne w zakresie ochrony sądowej  Aby jednostka 
mogła natomiast dochodzić swoich praw, Karta Praw Podstawowych 
potwierdza natomiast podstawowe zasady, na jakich powinien opierać 
się wymiar sprawiedliwości  Do tych reguł zostały zaliczone: prawo 
do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, 
domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasady legalności oraz 
proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary  
Potwierdzono zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowa-
niu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary 
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Rozdział IV 
Charakter prawa Unii Europejskiej 
w orzecznictwie Trybunału  Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej

1. Uwagi ogólne

Wspólnoty Europejskie ustanowione na mocy traktatów założyciel-
skich swoją konstrukcją prawną nie odbiegały od innych regional-
nych organizacji międzynarodowych  Potwierdzają to także pierwsze 
orzeczenia ETS, które w pełni czerpały z norm i zasad dorobku 
prawa międzynarodowego  Przykładowo w sprawie Stork1, ETS nie 
rozpoznaje podstaw do ochrony praw człowieka w traktatach, ani 
nie uznaje supremacji ówczesnego prawa wspólnotowego nad prawem 
krajowym  W przytoczonej sprawie Trybunał stwierdził, iż Wysoka 
Władza nie jest upoważniona do badania podstaw skargi strony, 
twierdzącej, że w momencie podejmowania (przez Wysoką Władzę) 
decyzji, naruszała ona zasady niemieckiego prawa konstytucyjnego  
Przełom w podejściu ETS do ówczesnego prawa wspólnotowego 
nastąpił w latach 60  XX w , co nie zostało poprzedzone istotnymi 
modyfikacjami traktatów założycielskich  Aktywizm jurydyczny ETS 
był uzasadniany pewnym spowolnieniem w procesie pogłębiania 
integracji europejskiej, będącym pokłosiem braku zgody politycznych 
decydentów w poszczególnych państwach założycielskich na podejmo-
wanie kolejnych kroków na rzecz integracji  Odpowiedzią sądu Unii 

 1 Wyrok TS z dnia 4 lutego 1959 r , Friedrich Stork & Cie p  Wysokiej Władzy 
EWWiS, sprawa C 1/58, ECLI:EU:C:1959:4 
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były dwa orzeczenia – van Gend en Loos2 oraz Costa p  ENEL3 – które 
skutecznie rozpoczynają budowę zasad autonomii i pierwszeństwa 
prawa Unii  Przedstawione w ramach procedury pytania prejudycjal-
nego stanowiska ETS, niemające formalnie charakteru generalnego 
i abstrakcyjnego, stały się fundamentem obecnie funkcjonującego 
systemu prawa Unii  Fundamentem, który także aktualnie opiera 
się głównie na dorobku orzeczniczym TS, gdzie zasady autonomii 
i pierwszeństwa wciąż nie zostały wprost wymienione w traktatach 

Unia Europejska pozostaje organizacją międzynarodową, chociaż 
charakteryzującą się specyficznym sposobem wykonywania powie-
rzonych jej kompetencji  Ten sposób jest definiowany przez zasady 
prawa unijnego, które określają relację pomiędzy acquis communau-
taire a prawem krajowym i prawem międzynarodowym. W jednym 
z nowszych stanowisk TS w następujący sposób definiuje porządek 
prawny Unii4: Prawo Unii charakteryzuje się bowiem tym, że pochodzi 
z niezależnego źródła, jakie stanowią traktaty, że ma pierwszeństwo 
przed prawem państw członkowskich oraz że wiele przepisów znajdują-
cych zastosowanie do obywateli państw członkowskich i samych państw 
członkowskich jest bezpośrednio skutecznych. Owe cechy doprowadziły 
do powstania ustrukturyzowanej sieci zasad, przepisów i wzajemnie 
zależnych stosunków prawnych łączących, na zasadzie wzajemno-
ści, samą Unię i jej państwa członkowskie, jak również te państwa 
między sobą  Część z tych zasad strukturalnych wynika wprost 
z postanowień traktatów, część została ukształtowana w dorobku 
orzeczniczym TS  Podstawowe znaczenia mają: zasada autonomii, 
zasada pierwszeństwa, zasada bezpośredniego obowiązywania oraz 
zasada pośredniego skutku  Wskazane zasady mają charakter struk-
turalny, czy też zasad ustrojowych UE, a ich celem jest zapewnienie 

 2 Wyrok TS z dnia 5 lutego 1963 r , NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos p  Nederlandse administratie der belastingen, 
sprawa C 26/62, ECLI:EU:C:1963:1 
 3 Wyrok TS z dnia 15 lipca 1964 r , Flaminio Costa p  E N E L , sprawa C 6/64, 
ECLI:EU:C:1964:66 
 4 Opinia TS (w pełnym składzie) z dnia 30 kwietnia 2019 r , umowa CETA 
UE–Canada, opinia 1/17, pkt 109, ECLI:EU:C:2019:341 
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efektywności stosowania prawa Unii  Realizacja tejże efektywności 
jest natomiast możliwa, gdy wymienione zasady wzajemnie się dopeł-
niają, tworząc system naczyń powiązanych  To także powoduje, że 
zacierają się lub przenikają granice między zakresem przedmiotowym 
poszczególnych zasad 

Uwzględniając stanowiska doktryny, a przede wszystkim orzecz-
nictwo TSUE, wydaje się możliwym przyjęcie następujących założeń  
W pierwszej kolejności, wśród zasad mających na celu zapewnienie 
efektywności stosowania prawa Unii, należy wymienić zasadę auto-
nomii  O ile nie jest ona najstarszą z zasad wywiedzionych przez ETS, 
pozwala ona na budowę katalogu samoistnych zasad ustrojowych 
Unii  Zaraz po zasadzie autonomii należy wyróżnić bezpośrednie 
obowiązywanie prawa Unii, które obejmuje bezpośrednie stosowanie 
i bezpośredni skutek  Dla związania danego podmiotu dyspozycją 
normy prawa unijnego istotne jest, czy można tejże normie przypisać 
bezpośredni skutek  Zastosowanie zasady pierwszeństwa i związa-
nej z nią zasady prounijnej wykładni ma natomiast miejsce w sytu-
acji, gdy dany stan faktyczny jest regulowany jednocześnie normą 
prawa krajowego i bezpośrednio skuteczną normą prawa unijnego, 
które to normy różnią się dyspozycją  W pierwszej kolejności organ 
odpowiadający za stosowanie prawa powinien wykorzystać zasadę 
prounijnej wykładni, a jeżeli nie przyniesie ona właściwego rezul-
tatu – zasadę pierwszeństwa 

2. Zasada autonomii prawa Unii Europejskiej

Zasada autonomii, określana w najnowszym orzecznictwie TSUE 
zasadą autonomicznego porządku prawnego Unii, została wyinter-
pretowana z postanowień traktatów w latach 60  XX w  W ostatniej 
dekadzie, głównie w kontekście możliwości przystąpienia Unii do 
różnych umów międzynarodowych, ponownie stała się przedmiotem 
zainteresowania TSUE  W świetle rozwoju orzeczniczego nastąpiła 
także ewolucja w piśmiennictwie przejawiająca się powstaniem pojęcia 
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autonomii konstytucjonalnej (lub konstytucyjnej)5, wskazującej na 
rudymentarne znaczenie zasady autonomii dla określenia charakteru 
prawa Unii  Wydaje się, że wobec aktualnej wykładni zasady autonomii 
w orzecznictwie TSUE i stanowisko doktryny, można przyjąć, iż ma 
ona znaczenie nadrzędne wobec pozostałych zasad 

W sprawie van Gend en Loos6 TS dokonując wykładni prawa pier-
wotnego w oparciu o jego ducha, systematykę i brzmienie, rozpoczął 
proces nadawania traktatom cech, które odróżniają je od klasycznych 
umów prawa międzynarodowego publicznego  Krok dokonany przez 
TS, w tym przypadku był jeszcze ostrożny, bo bazujący na stano-
wisku internacjonalistów, jednak już on stanowił kamień milowy 
w rozwoju systemu prawa unijnego  Trybunał orzekł, że traktaty 
ustanowiły porządek prawny, który wpływa nie tylko na państwa 
członkowskie, ale także na jego jednostki i dlatego prawo pierwotne 
jest czymś więcej niż tylko umową ustanawiającą wzajemne zobo-
wiązania umawiających się państw  We wskazanym orzeczenie ETS 
stwierdza, że Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie 
międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły, jakkol-
wiek tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego 
normy znajdują zastosowanie nie tylko do państw członkowskich, ale 
i pochodzących z nich jednostek  Co charakterystyczne, omawiane 
orzeczenie wciąż rozpoznawało ówczesne prawo wspólnotowe jako 
element szerszego systemu prawa międzynarodowego  Na kolejny 
krok nie trzeba było jednak czekać długo, gdyż półtora roku później 
ETS w orzeczeniu w sprawie Costa p  ENEL7, podjął kolejny krok na 
drodze do uznania autonomii prawa unijnego 

W sprawie Costa p  ENEL ETS stwierdził, że w odróżnieniu od 
zwyczajnych umów międzynarodowych traktat EWG ustanowił własny 
porządek prawny, który został włączony do systemu prawnego państw 

 5 K  Lenaerts, Les fondements constitutionnels de l’Union européenne dans 
leur rapport avec le droit international, La Cour de justice de l’Union européenne 
sous la présidence de Vassilios Skouris (2003–2015): Liber amicorum Vassilios 
Skouris, Bruylant, Bruxelles 2015, s  367–385 
 6 Sprawa C 26/62 
 7 Sprawa C 6/64 
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członkowskich po jego wejściu w życie i który ma charakter wiążący dla 
sądów krajowych; bowiem państwa, ustanawiając na czas nieokreślony 
Wspólnotę wyposażoną we własne instytucje, w osobowość i zdolność 
prawną, w zdolność do występowania we własnym imieniu w obro-
cie międzynarodowym, a w szczególności w rzeczywiste uprawnienia 
władcze, wynikające z ograniczenia kompetencji i przeniesienia upraw-
nień z tych państw na Wspólnotę, ograniczyły, jakkolwiek w wąskich 
dziedzinach, swoje suwerenne prawa i stworzyły w ten sposób system 
prawa mający zastosowanie do nich samych oraz do pochodzących 
z nich jednostek 

We wskazanych powyżej dwóch orzeczeniach ETS ukształtował 
zasadę autonomii w obszarach kompetencji, które powierzono Unii, nie 
był to jednak koniec  Kolejne pytanie prejudycjalne, które zostało skie-
rowane do ETS w sprawie Internationale Handelsgesellschaft (IGH)8 
pozwoliło na rozszerzenie granic zasady autonomii i pierwszeństwa 
na obszary suwerenności państw, które wprost nie zostały powierzone 
Unii  Stan faktyczny sprawy obejmował spór co do możliwości narusze-
nia praw człowieka (zasada swobody działalności gospodarczej) przez 
instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej  Ówczesne traktaty nie obejmo-
wały swym zakresem przedmiotowym praw podstawowych (praw czło-
wieka) i w związku z tym niemiecki sąd do oceny zgodności unijnego 
rozrządzenia chciał wykorzystać niemiecką ustawę zasadniczą  ETS 
wskazał, że prawo unijne jest niezależnym źródłem prawa i jako takie 
nie może być uchylone przez prawo krajowe, bez względu na jego rangę  
TS uznał, iż ważność działań instytucji ówczesnej Wspólnoty lub skutki 
takich działań w państwie członkowskim nie mogą być podważane 
ze względu na niezgodność z prawami podstawowymi wynikającymi 
z konstytucji państwa członkowskiego  Zdaniem Trybunału odwoła-
nie się do zasad i koncepcji prawa krajowego w celu oceny ważności 
środków przyjętych przez instytucje Wspólnoty miałoby niekorzystny 
wpływ na jednolitość i skuteczność prawa wspólnotowego  Ważność 

 8 Wyrok TS z dnia 17 grudnia 1970 r , Internationale Handelsgesellschaft, 
sprawa C 11–70, ECLI:EU:C:1970 
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takich środków mogła być więc oceniana wyłącznie w świetle ówczes-
nego prawa wspólnotowego9 

Wskazane powyżej trzy orzeczenia włączyły na stałe zasadę autono-
mii do systemu prawa Unii, a Trybunał przez kolejne dekady nie czuł 
potrzeby pogłębiania jej definicji  Pewien przełom nastąpił po wejściu 
w życie TL, który ujednolicając strukturę organizacyjną Unii i roz-
szerzając jej kompetencje, stanowił impuls do intensyfikacji procesu 
pogłębiania integracji  Jednym z efektów realizacji pogłębionych kom-
petencji było rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia umowy o przy-
stąpieniu UE do EKPCz  W tym także obszarze TS został wezwany do 
zbadania zgodności projektu umowy z prawem Unii  Wydaje się, że 
o ile opinia dotyczy obszaru praw podstawowych, to przedstawiona 
w niej definicja autonomii może zostać rozszerzona na pozostałe kom-
petencje Unii  TS wypowiadają się na temat możliwości przystąpienia 
Unii do konwencji10, wskazał, że Autonomia, z jakiej korzysta prawo 
Unii w stosunku do praw państw członkowskich oraz w stosunku do 
prawa międzynarodowego, wymaga, by interpretacja wspomnianych 
powyżej praw podstawowych była zapewniona w ramach struktury 
i celów Unii […] W odniesieniu do struktury Unii należy podkreślić, 
że nie tylko instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii są zobo-
wiązane przestrzegać karty praw podstawowych, ale także państwa 
członkowskie, gdy stosują one prawo Unii […] Aby zagwarantować 
zachowanie szczególnych cech i autonomii porządku prawa, o którym 
mowa, w traktatach ustanowiono system sądowniczy mający na celu 
zapewnienie spójności i jednolitego charakteru wykładni prawa Unii 

W opinii dotyczącej przystąpienia UE do CETA TS11 w następujący 
sposób zdefiniował zasadę autonomii: Rzeczona autonomia znajduje 
zatem wyraz w okoliczności, że Unia posiada własne ramy konstytucyjne. 

 9 Biuro Trybunału Konstytucyjnego Zespół Orzecznictwa i Studiów, 
Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach praw-
nych według orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji omówienia wybranych 
orzeczeń (1963–2005), s  5 
 10 Opinia Trybunału (pełny skład) z dnia 18 grudnia 2014 r , opinia wydana 
na podstawie art  218 ust  11 TFUE, opinia 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, pkt 170 
 11 Opinia 1/17, pkt 110 
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Ramy te współtworzą fundamentalne wartości określone w art. 2 TUE, 
zgodnie z którym „Unia opiera się na wartościach poszanowania god-
ności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, 
jak również poszanowania praw człowieka”, ogólne zasady prawa Unii, 
postanowienia karty, a także postanowienia traktatów UE i FUE, które 
obejmują między innymi zasady przyznawania i podziału kompetencji, 
zasady funkcjonowania instytucji Unii i unijnego systemu sądowego, 
a także podstawowe zasady obowiązujące w konkretnych dziedzinach, 
ustrukturyzowane w sposób przyczyniający się do realizacji procesu 
integracji, przypomnianego w art. 1 akapit drugi TUE 

Wywiedziona przez Trybunał zasada autonomii, w  znaczeniu nega-
tywnym, wyjaśnia, czym prawo Unii nie jest, a w znaczeniu  pozytywnym 
wylicza jego cechy  W aspekcie negatywnym wskazuje więc, że prawo 
Unii nie podlega klasycznym zasadom prawa międzynarodowego 
i w tym znaczeniu nie jest prawem międzynarodowym  W aspekcie 
pozytywnym wskazuje, że prawo Unii jest samodzielnym, samoistnym, 
kompletnym i spójnym porządkiem prawnym wchodzącym w skład 
systemu prawnego obowiązującego na terytorium państw członkow-
skich12  Wymienione aspekty realizowane są w dwóch wymiarach, 
tj  w wymiarze zewnętrznym (wobec prawa międzynarodowego) 
i wymiarze wewnętrznym (wobec krajowych porządków prawnych)  
Oczywistym jest jednak, że autonomia nie prowadzi do samowystar-
czalności (autarkii) prawa Unii  Jak wskazuje rzecznik generalny Yves 
Bot13 autonomia wymaga […] jedynie, aby nie naruszano integralności 
tego porządku prawnego, która w znacznym stopniu zasadza się na 
kompetencji Trybunału do orzeczenia w sposób ostateczny o tym, co jest 
prawem Unii, oraz na współpracy, jaką prowadzi on w tym celu z sądami 
państw członkowskich  Z autonomii porządku prawnego Unii wynika 
więc obowiązek jednolitego stosowania i wykładni prawa unijnego  
Następstwem autonomii są więc: zasada pierwszeństwa, prounijnej 
wykładni i zasada bezpośredniego obowiązywania 

 12 D  Miąsik, Zasady i prawa podstawowe, Warszawa 2022, s  25 
 13 Opinia rzecznika generalnego Y  Bota, przedstawiona w dniu 29 stycznia 
2019 r , ECLI:EU:C:2019:72, pkt 59 
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3. Zasada bezpośredniego obowiązywania

Zasada bezpośredniego obowiązywania, ze względu na tradycję i doro-
bek prawny w poszczególnych państwach członkowskich oraz wie-
loznaczność pojęć stosowanych w samych orzeczeniach TS stanowi 
zasadę, której zakres przedmiotowy i samo nazewnictwo rodzi znaczne 
zróżnicowanie stanowisk doktryny i judykatury  Na potrzeby niniej-
szej publikacji pod pojęciem zasady bezpośredniego obowiązywania 
rozumie się zasadę, która łączy w sobie dwa elementy: bezpośrednie 
stosowanie i bezpośredni skutek  Taka klasyfikacja została przyjęta 
przy uwzględnieniu przede wszystkim nazewnictwa użytego w trak-
tatach i orzecznictwie Trybunału, w znacznie mniejszym zakresie 
uwzględnia ona bogaty dorobek polskiej doktryny prawnej 

Bezpośrednie stosowanie oznacza, że normy prawa unijnego stają 
się częścią porządku prawnego w państwie członkowskim automa-
tycznie z chwilą wejścia w życie, bez potrzeby dokonywania przez 
państwo członkowskie czynności typowej dla inkorporowania prawa 
międzynarodowego, polegającej na ratyfikacji, czy zatwierdzeniu  
Określa ona więc moment, kiedy prawo Unii „przenika” do krajowego 
porządku prawnego14 

W sprawie Simmenthal15 ETS orzekł, że bezpośrednie stosowanie 
prawa unijnego oznacza, iż normy prawa wspólnotowego winny wywie-
rać w całości właściwe im skutki prawne, w sposób jednolity we wszyst-
kich państwach członkowskich, od momentu wejścia w życie i przez 
cały okres obowiązywania  Konsekwencją bezpośredniego stosowania 
jest to, że prawo Unii stanowi bezpośrednie źródło praw i obowiązków 
wszystkich podmiotów, których dotyczą, zarówno państw członkowskich, 
jak i jednostek, będących stronami stosunków prawnych podlegających 
prawu wspólnotowemu  Dalej ETS podkreśla, że bezpośrednie stosowa-
nie dotyczy również każdego sądu, który w ramach swoich kompetencji 

 14 A  Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005, 
s  100 
 15 Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r , Amministrazione delle Finanze dello 
Stato p  Simmenthal SpA , sprawa C 106/77, ECLI:EU:C:1978:49 
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ma za zadanie, jako organ państwa członkowskiego, ochronę uprawnień 
wynikających dla jednostek z prawa wspólnotowego 

Zasada bezpośredniego stosowania została ustanowiona w trakta-
tach wprost w odniesieniu do rozporządzeń (art  288 TFUE)  W pozo-
stałym zakresie jej granice kształtuje orzecznictwo TSUE. Powszechnie 
akceptowalne jest objęcie zasadą bezpośredniego stosowania wiążą-
cych aktów prawa pochodnego i zasad prawa  Szerokie kontrower-
sje budzi uznanie zasady bezpośredniego stosowania wobec prawa 
pierwotnego, na związanie którym każde z państw musiało wyrazić 
zgodę (ratyfikować)  Jednocześnie prawo pierwotne może wywoływać 
skutek bezpośredni 

Zgodnie z klasycznym ujęciem zasada skutku bezpośredniego 
zakłada, że norma prawa unijnego może stanowić samodzielne źródło 
praw lub obowiązków dla danego podmiotu oraz przyznaje możliwość 
domagania się przez tenże podmiot udzielenia ochrony uprawnieniu 
przez sąd krajowy  Zasada bezpośredniego skutku postanowień prawa 
pierwotnego została potwierdzona już w pierwszym z orzeczeń odpo-
wiedzialnych za ukształtowanie zasady autonomii prawa unijnego, tj  
w sprawie van Gend en Loos  We wskazanej sprawie, TS odpowiadając 
na zadane pytanie prejudycjalne, wskazał, że niektóre postanowienia 
traktatów są bezpośrednio skuteczne w prawie krajowym w takim 
znaczeniu, że stanowią dla podmiotów prawa źródła uprawnień indy-
widualnych podlegających ochronie sądów krajowych 

Bezpośredni skutek norm prawa Unii nie ma charakteru uniwer-
salnego  Jak wynika z dorobku orzeczniczego TS, aby dana norma była 
bezpośrednio skuteczna, powinna spełniać szereg kryteriów, takich 
jako: jasność, jednoznaczność, bezwarunkowość, brak zastrzeżeń ze 
strony państwa członkowskiego i niezależność od żadnego krajowego 
środka wykonawczego  W sprawie Kaefer i Procacci p  państwu francu-
skiemu16 Trybunał wskazał, że postanowienie prawa UE jest bezwarun-
kowe, jeżeli nie pozostawia żadnej swobody państwom członkowskim  

 16 Wyrok TS z dnia 12 grudnia 1990 r , Peter Kaefer i Andréa Procacci p  pań-
stwu francuskiemu, sprawy połączone C 100/89 oraz C 101/89, ECLI:EU:C:1990:456 
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W wyroku w sprawie Becker17 Trybunał odmawia stosowania zasady 
bezpośredniego skutku, jeśli państwo posiada pewien, najmniejszy 
nawet, margines działania dotyczący wprowadzenia danego przepisu 

Bezpośredni skutek ma dwa aspekty: wertykalny i horyzontalny  
Bezpośredni skutek wertykalny obejmuje relacje pionowe, między 
państwem a jednostką  Aspekt horyzontalny dotyczy relacji między 
jednostkami, czy też relacji pomiędzy podmiotami indywidualnymi 
i innymi podmiotami zobowiązanymi do stosowania prawa Unii, które 
nie są organami państwowymi lub ich emanacją  Skutek wertykalny 
może być dwustronny i jednostronny  Skutek dwustronny występuje, 
wtedy, gdy zarówno jednostka, jak i państwo lub jego emanacja mogą 
powołać się na normę prawa Unii przeciwko drugiej stronie stosunku 
prawnego  Skutek wertykalny jednostronny obejmuje sytuacje, w któ-
rych jednostka może powołać się na przepis prawa unijnego przeciwko 
państwu członkowskiemu lub jego emanacji  Nie wszystkie akty, które 
są bezpośrednio skuteczne, wywołują skutek dwustronny, każdy z nich 
powoduje natomiast skutek jednostronny  Rozróżnienie jest istotne 
w przypadku prawa Unii, które per se zawiera dyspozycje adresowane 
do państw członkowskich  Skutek jednostronny, obok odpowiedzial-
ności odszkodowawczej, stanowi swoistą dla prawa Unii konsekwencję 
niewykonania zobowiązań traktatowych  Najszerzej jest analizowany 
w kontekście nieprawidłowo lub nieterminowo implementowanych 
dyrektyw  Jednostronny skutek bezpośredni dyrektywy występuje 
tylko w celu dochodzenia praw przez jednostkę wobec państwa lub 
jego emanacji 

TS po raz pierwszy wypowiedział się na temat skutku bezpo-
średniego dyrektyw w sprawie Yvonne van Duyn p  Home Office18, 
gdzie wskazał, iż należy w każdym przypadku zbadać, czy charak-
ter, logika i sformułowanie rozpatrywanego przepisu mogą powodo-
wać jego bezpośrednią skuteczność w stosunkach między państwami 
członkowskimi a jednostkami  Norma dyrektywy, aby wywołać skutek 

 17 Wyrok TS z dnia 19 stycznia 1982 r , Ursula Becker p  Finanzamt Mün-
ster-Innenstadt, sprawa C 8/81, ECLI:EU:C:1982:7, pkt  29 i 38 
 18 Wyrok TS z dnia 4 grudnia 1974 r , Yvonne van Duyn p  Home Office, 
sprawa C 41/74, ECLI:EU:C:1974:133 
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bezpośredni, powinna ustanawiać zobowiązanie nieopatrzone żadnym 
zastrzeżeniem ani warunkiem i które z natury nie wymaga wydania 
żadnego aktu, ani przez instytucje Wspólnoty, ani przez państwa człon-
kowskie19  Ponadto należy zauważyć, że bezpośredni skutek można 
przypisać poszczególnym postanowieniem dyrektywy, a nie auto-
matycznie wszystkim jej artykułom  Przypominając, jednak należy 
pamiętać, że zasada bezpośredniego skutku (aspekt wertykalny jed-
nostronny) ma zastosowanie tylko do dyrektyw nieprawidłowo lub 
nieterminowo implementowanych 

Rozporządzenia zawsze mają bezpośredni skutek, co wynika z tre-
ści prawa pierwotnego  W wyroku w sprawie Politi20, dokonując 
wykładni zasady bezpośredniego obowiązywania rozporządzenia, 
Trybunał wskazał, iż ze względu na swoją naturę prawną i funkcję 
w systemie źródeł prawa, rozporządzenie posiada skutek bezpośredni, 
i jako takie może tworzyć prawa podmiotowe, których ochrona należy 
do sądów krajowych21 

Bezpośredni skutek wywołują także niektóre postanowienia umów 
międzynarodowych, których stroną jest Unia  W wyroku w sprawie 
Demirel p  Stadt Schwäbisch Gmünd22 Trybunał uznał bezpośredni 
skutek niektórych umów zgodnie z kryteriami określonymi w wyroku 
w sprawie Van Gend en Loos  Przede wszystkim rozstrzygając o bez-
pośrednim skutku takiej umowy, należy wziąć pod uwagę jej przed-
miot, cel i charakter  Innym warunkiem bezpośredniej skuteczności, 
jest, aby uprawnienia podmiotów indywidualnych wynikały z danej 
normy w sposób jasny i bezwarunkowy, tj  w sposób pozwalający 
ustalić treść uprawnień podmiotów indywidualnych, a stosowanie 
normy przyznającej te uprawnienia nie było zależne od wydania 
aktu wykonawczego 

 19 Sprawa 41/74, pkt 12 
 20 Wyrok TS z dnia 14 grudnia 1971 r , Politi s a s  p  Ministero delle Finanze 
della Repubblica Italiana, sprawa C 43/71, ECLI:EU:C:1971:122, pkt 9 
 21 C 43/71, pkt 5 
 22 Wyrok TS z dnia 30 września 1987 r , Meryem Demirel p  Stadt Schwäbisch 
Gmünd, sprawa C 12/86, ECLI:EU:C:1987:400 
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Decyzje, które wskazują adresatów, wiążą tychże adresatów  Wobec 
decyzji, które mają charakter generalny i abstrakcyjny, można wnio-
skować obowiązywanie zasady skutku bezpośredniego 

4. Zasada prounijnej wykładni

Zasada prounijnej wykładni jest nazywana inaczej zasadą skutku 
pośredniego, a także zasadą wykładni zgodnej lub przyjaznej prawu 
unijnemu  Podobnie jak pozostałe wymienione w rozdziale zasady 
pozostaje autonomiczną konstrukcją prawa Unii, wyinterpretowaną 
przez Trybunał Sprawiedliwości i stanowi istotny element katalogu 
zasad ustrojowych  Istotne jest także funkcjonalne powiązanie z zasadą 
pierwszeństwa  O ile obowiązek odmowy stosowania prawa krajowego 
naruszającego prawo unijne, stanowi element zasady pierwszeństwa, 
zasada prounijnej wykładni znacznie rozszerza zakres zobowiązania 
organów krajowych  Zgodnie ze wskazaną zasadą, krajowe organy 
sądowe i administracyjne powinny w procesie stosowania prawa 
krajowego dokonywać takiej wykładni prawa krajowego, aby dopro-
wadzić do jego zgodności z normami prawa Unii  Konsekwencją jest 
więc zastosowanie przy rozstrzyganiu sprawy normy prawa krajowego 
o zmienionej treści23  Ze swej natury poprzedza to zasadę pierwszeń-
stwa, która ma zastosowanie, gdy wskazanej kompatybilności nie 
można ustalić 

Zasada prounijnej wykładni została rozwinięta w orzecznictwie 
TS relatywnie późno, będąc odpowiedzią na potrzebę radzenia sobie 
z konsekwencjami bezpośredniego stosowania i skutku praw Unii  
Trybunał wywiódł ją z wykładni zasady lojalnej współpracy (która 
obecnie ma swoją traktatową podstawę w art  4 ust 3 TUE), celem 
zapewnienia pełen skuteczności i efektywności prawa Unii  Pierwot-
nie miała ona ograniczony zasięg przedmiotowy, co odróżniało ją od 

 23 N  Baranowska, Stosowanie wykładni zgodnej z prawem unijnym w sporach 
horyzontalnych w razie nieprawidłowej implementacji dyrektywy, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2018, nr 2, s  6 



101ROZDZIAŁ IV | CHARAKTER PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU

zasady pierwszeństwa  Zgodnie ze stanowiskami przedstawionymi 
w sprawach von Colson24 i Marleasing25 objęła tylko dyrektywy, które 
nie zostały terminowo lub w pełni implementowane, a ich normom 
nie można było przyznać bezpośredniej skuteczności ze względu na 
niespełnienie niezbędnych wymagań  W późniejszych orzeczeniach 
zasada prounijnej wykładni objęła prawo pierwotne26 i umowy między-
narodowe, których stroną była Unia27  Z czasem do katalogu włączono 
rozporządzenia28 i zasady ogólne prawa unijnego29  Zasada prounijnej 
wykładni obejmowała także decyzje ramowe, będące instrumentem 
historycznego już III filara Unii30  Co istotne, ma ona zastosowanie 
do instrumentów prawnie wiążących, gdyż tylko w tych przypadkach 
można żądać ochrony praw na drodze sądowej  Jednocześnie, jak 
stwierdzono w sprawie Grimaldi31 na państwach członkowskich ciąży 
także obowiązek uwzględniania w procesie wykładni prawa krajowego 
aktów niewiążących, w tym zaleceń  Wskazany obowiązek nie jest 
tożsamy z zasadą prounijnej wykładni 

Wykładnia powinna być jednolita w całej Unii, pozwalająca na 
harmonijne rozumienie i stosowanie prawa unijnego  W orzeczeniu 
w sprawie Van Colson32 TS przyjął, że granice skutku pośredniego 

 24 Wyrok TS z dnia 10 kwietnia 1984 r , Sabine von Colson i Elisabeth 
Kamann p  Land Nordrhein-Westfalen, sprawa C 14/83, ECLI:EU:C:1984:153 
 25 Wyrok TS z dnia 13 listopada 1990 r , Marleasing SA p  La Comercial 
Internacional de Alimentacion SA , sprawa C 106/89, ECLI:EU:C:1990:395 
 26 Wyrok TS z dnia 4 lutego 1988 r , Mary Murphy i in  p  An Bord Telecom 
Eireann, sprawa C 157/86, ECLI:EU:C:1988:62 
 27 Wyrok TS z dnia 16 czerwca 1998 r , Hermès International (société 
en commandite par actions) p  FHT Marketing Choice BV, sprawa C 53/96, 
ECLI:EU:C:1998:292 
 28 Wyrok TS (piąta izba) z dnia 7 stycznia 2004 r , Postępowanie karne p  X, 
sprawa C 60/02, ECLI:EU:C:2004:10 
 29 Wyrok TS (czwarta izba) z dnia 17 stycznia 2008 r , Josefa Velasco Navarro 
p  Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sprawa C 246/06, ECLI:EU:C:2008:19 
 30 Wyrok TS (wielka izba) z dnia 16 czerwca 2005 r , Postępowanie karne 
p  Maria Pupino, sprawa C 105/03, ECLI:EU:C:2005:386 
 31 Wyrok TS (druga izba) z dnia 13 grudnia 1989 r , Salvatore Grimaldi 
p  Fonds des maladies professionnelles, sprawa C 322/88, ECLI:EU:C:1989:646 
 32 Wyrok TS z dnia 10 kwietnia 1984 r , Sabine von Colson i Elisabeth 
Kamann p  Land Nordrhein-Westfalen, sprawa C 14/83, ECLI:EU:C:1984:153 
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sięgają tak dalece, jak swoboda orzecznicza (władza dyskrecjonalna) 
sądu krajowego  Natomiast w wyroku w sprawie Marleasing Trybunał 
rozciągnął granice wykładni przyjaznej prawu UE tak dalece, jak tylko 
w danej sytuacji jest to możliwe (ang  so far as possible), przy czym 
niedopuszczalna jest wykładnia contra legem.

W wyroku w sprawie Pfeiffer33 TS podsumował dotychczasowe 
orzecznictwo dotyczące wykładni prawa krajowego zgodnie z dyrek-
tywami, stwierdzając, że stosując prawo krajowe, a zwłaszcza przepisy 
uregulowania przyjętego specjalnie w celu wprowadzenia wymagań 
dyrektywy, sąd krajowy jest obowiązany interpretować prawo krajowe 
w najszerszym możliwym zakresie w świetle brzmienia i celu danej 
dyrektywy, aby osiągnąć rezultat przez nią przewidziany, a co za tym 
idzie, zapewnić zgodność z art. 249 akapit 3 TWE. Wymóg dokony-
wania wykładni zgodnej prawa krajowego jest związany z systemem 
traktatu, gdyż zezwala sądowi krajowemu na zapewnienie, w ramach 
jego właściwości, pełnej skuteczności prawa wspólnotowego, gdy ten roz-
patruje spór przed nim zawisły. Zasada dokonywania wykładni zgodnej 
prawa krajowego wymaga zatem, aby sąd krajowy czynił wszystko co 
leży w zakresie jego właściwości, biorąc pod uwagę całość norm prawa 
krajowego, aby zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 

5. Zasada pierwszeństwa

Zasada pierwszeństwa (supremacji, prymatu, nadrzędności) stosowania 
prawa Unii przed prawem krajowym, jest kolejną z zasad wyinterpre-
towaną przez ETS  Obecnie, ma swoją podstawę także w niewiążącej 
prawnie deklaracji nr 17 dołączonej do TL  Wskazana deklaracja sta-
nowi, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie 
Traktatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na 
warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo  W prawie 

 33 Wyrok TS z 5 października 2004 r  Pfeiffer i in , w sprawach połączonych 
od C 397/01 do C 403/01, ECLI:EU:C:2004:584 
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pierwotnym podstawowe znaczenie dla rozpoznania pierwszeństwa 
prawa Unii ma natomiast art  19 ust  1 akapit drugi TUE, który stanowi, 
że Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnie-
nia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii  
Zasada pierwszeństwa stanowi podstawowe narzędzie ochrony auto-
nomii prawa unijnego34 i zapewnienia efektywności jego stosowania 

O ile zasada pierwszeństwa przypisuje szczególną rolę w zapewnie-
niu efektywności stosowania prawa Unii sądom krajowym, obowiązuje 
ona wszystkie organy państw członkowskich, w tym organy admini-
stracji państw członkowskich, organy władzy ustawodawczej, organy 
władzy wykonawczej w zakresie wydawania przepisów wykonawczych  
Na wymienione organy, w zakresie ich kompetencji i zadań, nałożone 
są określone zakazy i nakazy, do których należą35:

1  nakaz powstrzymania się przed stosowaniem regulacji krajo-
wych niezgodnych z prawem unijnym;

2  nakaz stosowania prawa unijnego w przypadku kolizji normy 
unijnej z normą krajową;

3  zakaz uchwalania późniejszych przepisów krajowych sprzecz-
nych z prawem unijnym;

4  zakaz badania ważności lub zgodności z prawem krajowym 
aktów prawa unijnego;

5  nakaz uchylenia norm krajowych niezgodnych z prawem unij-
nym 

Zasada pierwszeństwa w sposób oczywisty narusza suwerenność 
państw członkowskich  Państwa przystępując do traktatów akcesyj-
nych, zgadzają się dobrowolnie, na ograniczenie swych suwerennych 
praw, w zakresie wskazanym w traktacie  Muszą także wyrazić zgodę 
na każdy z traktatów reformujących, który miałby pogłębiać inte-
grację europejską  Przez proces akcesji prawo Unii staje się elemen-
tem wewnętrznego porządku prawnego  Jednocześnie jest systemem 
prawnym stosowanym wspólnie we wszystkich państwach człon-
kowskich  Zasada pierwszeństwa jest instrumentem zapobiegającym 

 34 D  Miąsik, Zasady i prawa podstawowe…, s  118 
 35 Ibidem, s  128–129 
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zróżnicowaniu wykładni prawa unijnego, które byłoby nieuniknione, 
w przypadku pozostawienia szerszych kompetencji organom poszcze-
gólnych państw członkowskich  Jako narzędzie pozwalające na zapew-
nienie skuteczności i efektywności prawa Unii, nie budzi większych 
zastrzeżeń ze strony trybunałów konstytucyjnych, czy przedstawicieli 
państw członkowskich  Spory i dyskusje toczą i toczyły się jednak 
wokół jej granic  Szczególnie że jest to zasada podlegająca wciąż dyna-
micznej ewolucji 

W pierwszym z orzeczeń, Costa p  ENEL, TS przyznał pierwszeń-
stwo postanowieniom traktatowym przed późniejszą krajową ustawą  
W myśl przedstawionego tam stanowiska w związku z włączeniem do 
prawa każdego z krajów członkowskich przepisów pochodzenia wspólno-
towego, a bardziej ogólnie ze względu zarówno na brzmienie, jak ducha 
traktatu, państwa nie mogą uznawać pierwszeństwa przed porządkiem 
prawnym, jaki przyjęły na zasadach wzajemności, jednostronnego, póź-
niejszego przepisu; którego w związku z tym nie mogą temu porządkowi 
prawnemu przeciwstawiać; moc wiążąca prawa wspólnotowego nie 
może bowiem różnić się w poszczególnych państwach w zależności od 
ich późniejszego wewnętrznego ustawodawstwa, gdyż zagroziłoby to 
realizacji celów traktatu  ETS następnie podkreślił, że nieprzyjęcie 
zasady pierwszeństwa skutkowałoby tym, że zobowiązania podjęte 
na podstawie traktatu ustanawiającego Wspólnotę nie miałyby cha-
rakteru bezwarunkowego, lecz jedynie ewentualny, gdyby mogły zostać 
zakwestionowane w drodze późniejszych aktów ustawodawczych uma-
wiających się stron 

W sprawie IGH wskazał, że niemożliwa jest ocena zgodności prawa 
pochodnego z krajową konstytucją, której skutkiem byłoby wyłączenie 
stosowania prawa pochodnego, nawet jeżeli prawo pierwotne Unii nie 
zawiera norm umożliwiających stosowną kontrolę  Wynika z tego 
pierwszeństwo prawa pochodnego Unii przed konstytucjami krajo-
wymi, nienależnie, kiedy postanowienia konstytucyjne zostały przyjęte 

W sprawie Simmenthal wskazano na regułę, że w przypadku 
niezgodności między normami krajowymi i unijnymi, sąd krajowy 
powinien odmówić stosowania prawa krajowego, nie czekając na 
jego uchylenie, zmianę, czy stwierdzenie nieważności  ETS stwierdził, 
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że bezpośrednio stosowane postanowienia traktatu oraz akty wyda-
wane przez instytucje nie tylko powodują w stosunku do prawa krajo-
wego państw członkowskich, od chwili wejścia w życie, nieskuteczność 
z mocy prawa wszelkich sprzecznych z nimi obowiązujących przepisów 
prawa krajowego, ale także – jako integralne elementy porządku praw-
nego obowiązującego na terytorium każdego z państw członkowskich, 
mające wyższą moc prawną – uniemożliwiają stanowienie nowych, 
ważnych aktów prawa krajowego, gdyby były one niezgodne z normami 
wspólnotowymi  Swoje stanowisko ETS uzasadnia tym, że uznanie 
jakiejkolwiek mocy prawnej krajowych aktów normatywnych naru-
szających zakres uprawnień ustawodawczych Wspólnoty lub z innego 
względu niezgodnych z przepisami prawa wspólnotowego oznaczałoby 
zaprzeczenie mocy wiążącej zobowiązań podjętych w sposób bezwa-
runkowy i nieodwołalny przez państwa członkowskie na mocy traktatu 
i zakwestionowanie tym samym fundamentów Wspólnoty  Jak wska-
zano w nowszych orzeczeniach m in  w sprawie Asociaţia „Forumul 
Judecătorilor din România” i in 36 państwo członkowskie nie może 
naruszać jedności i skuteczności prawa Unii, powołując się nawet na 
przepisy prawa krajowego rangi konstytucyjnej 

W sprawie Simmenthal za podmiot odpowiedzialny za zapewnienie 
zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, a przez to efektyw-
ności prawa unijnego, uznano sąd krajowy  Jego kompetencja obej-
mowała natomiast normy prawa materialnego  W zapadłym kilka lat 
później wyroku, w sprawie Factortame37, ETS poszedł nawet o krok 
dalej  Wskazał mianowicie, że pełna skuteczność, czy też efektyw-
ność zostałaby ograniczona także w przypadku, gdyby norma prawa 
krajowego mogła uniemożliwić sądowi rozpatrującemu spór podle-
gający prawu wspólnotowemu zarządzenie środków tymczasowych 
w celu zapewnienia w pełni skuteczności przyszłego orzeczenia sądo-
wego w przedmiocie istnienia dochodzonych uprawnień wynikających 

 36 Wyrok TS (wielka izba) z dnia 18 maja 2021 r , Asociaţia „Forumul 
Judecătorilor din România” i in , C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 
i C 397/19, ECLI:EU:C:2021:393 
 37 Wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 1990 r , The Queen p  Secretary of State 
for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in , sprawa C 213/89, ECLI:EU:C:1990:257 
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z prawa wspólnotowego. Dlatego sąd, który w takich okolicznościach 
zarządziłby środki tymczasowe, gdyby nie stała temu na przeszkodzie 
norma prawa krajowego, zobowiązany jest nie zastosować tej normy  
W efekcie sądy krajowe rozstrzygające spory dotyczące prawa wspól-
notowego zobowiązane są nie zastosować normy prawa krajowego, 
jeżeli uznają, że stanowi ona jedyną przeszkodę dla zarządzenia przez 
nie środków tymczasowych  Zgodnie z tym stanowiskiem Trybunał 
rozszerzając pozycję sądów, wskazuje, że ich zadaniem jest nie tylko 
niestosowanie prawa materialnego, ale także prawa proceduralnego, 
jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiłoby udzielenie skutecznej ochrony 
uprawnień unijnych przysługującym jednostkom  W sprawie Ciola38 
Trybunał stwierdza nawet, że zasada pierwszeństwa stanowi prze-
szkodę dla wyegzekwowania obowiązku respektowania ostatecznej 
decyzji administracyjnej, która dopiero po akcesji państwa do Unii 
mogła zostać uznana za niezgodną z prawem unijnym 

W najnowszych orzeczeniach Trybunał wciąż rozszerza regułę 
Simmenthal, wskazując na brak związania sądów krajowych stano-
wiskiem najwyższych krajowych organów sądowych  Zgodnie z przed-
stawionym w sprawie Cordero Alonso39 stanowiskiem, uznanie przez 
krajowy sąd konstytucyjny określonego rozwiązania normatywnego 
za zgodne z konstytucją nie ma żadnego wpływu na ocenę zgodności 
tego rozwiązania z prawem unijnym  W orzeczeniu w sprawie RS40 
stwierdza, że sądy powszechne państwa członkowskiego są uprawnione 
do badania zgodności z prawem Unii przepisów krajowych, nawet gdy 
sąd konstytucyjny tego państwa uznał je za zgodne z postanowieniem 
krajowej konstytucji nakładającym obowiązek przestrzegania zasady 
pierwszeństwa prawa Unii  Dodatkowo nie ma możliwości pocią-
gnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego krajowego ze 
względu na zastosowanie przez niego prawa Unii, zgodnie z wykładnią 

 38 Wyrok TS (druga izba) z dnia 29 kwietnia 1999 r , Erich Ciola p  Land 
Vorarlberg, sprawa C 224/97, ECLI:EU:C:1999:212 
 39 Wyrok TS (pierwsza izba) z dnia 7 września 2006 r , Anacleto Cordero 
Alonso p  Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sprawa C 81/05, ECLI:EU:C:2006:529 
 40 Wyrok TS (wielka izba) z dnia 22 lutego 2022 r , Postępowanie zainicjo-
wane przez RS, sprawa C 430/21, ECLI:EU:C:2022:99 
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dokonaną przez Trybunał, poprzez pominięcie orzecznictwa sądu kon-
stytucyjnego danego państwa członkowskiego niezgodnego z zasadą 
pierwszeństwa prawa Unii 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zgodnie z zasadą pierw-
szeństwa prawa Unii, w przypadku, gdy nie jest możliwe dokona-
nie wykładni przepisów krajowych zgodnie z wymogami prawa Unii 
(zasada prounijnej wykładni), każdy sąd krajowy, do którego wniesiono 
sprawę w ramach jego właściwości, ma, jako organ państwa człon-
kowskiego, obowiązek odstąpić od stosowania wszelkich przepisów 
prawa krajowego sprzecznych z bezpośrednio skutecznym przepisem 
tego prawa w ramach toczącego się przed tym sądem sporu41  Zasada 
pierwszeństwa nakłada na wszystkie organy państw członkowskich 
obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności różnych norm prawa Unii, 
a prawo państw członkowskich nie może mieć wpływu na skuteczność 
przyznaną tym różnym normom w obrębie terytorium tych państw42 
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ILON A GR Ą DZK A

Rozdział V 
Charakter prawa UE w orzecznictwie 
Trybunału  Konstytucyjnego

1. Uwagi ogólne

Akcesja Polski do Unii Europejskiej (UE) oraz późniejsza integracja 
europejska ma bardzo ograniczoną konstytucyjną podstawę prawną  
Konstytucja RP1 jedynie w art  90 i 91 określa zasady przystąpienia 
do organizacji międzynarodowej szczególnego rodzaju i pozycji aktów 
prawnych stanowionych przez jej instytucje  W żadnym miejscu 
w ustawie zasadniczej nie ma regulacji odnoszącej się expressis verbis do 
akcesji, czy integracji europejskiej, brakuje również odniesień wprost 
mówiących o UE, Wspólnotach Europejskich czy prawie europejskim 

Szybki rozrost zakresu działalności gospodarczej i politycznej UE 
przyczynił się do powstania rozbudowanego systemu zasad i proce-
dur, które regulują sposób działania instytucji unijnych  Niemalże od 
samego początku działalności Wspólnot Europejskich powszechnie 
mówiono o powstaniu nowego porządku prawnego (wyrok Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości z 1964 r  Costa przeciwko ENEL), 
niemającego jedynie charakteru międzynarodowego  Państwa człon-
kowskie zobowiązały się do zapewnienia pierwszeństwa oraz bezpo-
średniego stosowania tego prawa 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sprawy, w których się 
wypowiadał, dowodzą tego, że system prawny UE wywiera znaczący 

 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r , (Dz U  Nr 78, 
poz  483 ze zm ) 
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wpływ na krajowy porządek normatywny  Łączy się to z faktem, że 
elementami polskiego systemu prawnego stały się nowe rodzaje źródeł 
prawa Unii  Przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale są najważ-
niejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w których zostały 
zawarte lub doprecyzowane warunki członkostwa Polski w UE i pozy-
cja prawna Konstytucji RP 

2. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa pierwotnego

Na podstawie Traktatu akcesyjnego Rzeczpospolita Polska zobowiązała 
się do przestrzegania całego dorobku prawnego UE2  Jednak Konsty-
tucja RP w żadnym artykule nie stwierdza pierwszeństwa stosowania 
prawa unijnego wobec prawa krajowego rangi konstytucyjnej  Dość 
skąpa regulacja zagadnień unijnych pozwala na wyróżnienie jedy-
nie dwóch głównych artykułów Konstytucji – art  91 ust  2 i 3 oraz 
art  188 pkt 1  Pierwsza wskazana norma dotyczy unijnego prawa 
pierwotnego i prawa pochodnego  W obu przypadkach wskazuje na 
pierwszeństwo w razie kolizji z ustawami, wyłączając Konstytucję3  
Potwierdza to art  188 pkt 1 Konstytucji, zgodnie z którym Trybunał 
Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów między-
narodowych z Konstytucją 

 2 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jedną z podstawowych zasad 
rządzących akcesją jest zasada przyjęcia pełnego zakresu obowiązków wyni-
kających z członkostwa w Unii już w dniu uzyskania członkostwa  Zasadę tę 
wyraża obowiązek pełnej i natychmiastowej akceptacji acquis  S  Lukas-Kaleda, 
Ogólne zasady przyjęcia systemu prawa unijnego wyrażone w traktacie akcesyjnym: 
analiza art. 2–6 aktu akcesyjnego, [w:] Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 
Traktat akcesyjny i jego skutki, red  S  Biernat, S  Dudzik, M  Niedźwiedź, Kraków 
2003, s  47 
 3 J  Barcz wskazuje, że art  91 ust  3 i art  90 ust  1 Konstytucji określa proces 
kompleksowy, polegający na otwarciu krajowego porządku prawnego wobec 
prawa stanowionego przez organizację ponadnarodową i rezygnacji z wyłączności 
wykonywania władzy publicznej w określonych dziedzinach na skutek przekaza-
nia organizacji ponadnarodowej kompetencji organów władzy państwowej; idem, 
Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP, „Państwo 
i Prawo” 1998, nr 4, s  14 
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Wynika z tego, że Konstytucja RP umiejscowiła unijne prawo pier-
wotne i pochodne w hierarchii źródeł prawa powyżej ustawy  Pierw-
szeństwo tego prawa dotyczy również aktów podustawowych: umów 
międzynarodowych ratyfikowanych bez zgody ustawodawcy, rozpo-
rządzeń i aktów prawa miejscowego  Miejsce prawa pierwotnego w sys-
temie źródeł prawa określają przepisy konstytucyjne dotyczące umów 
międzynarodowych  W świetle art  87 ust  1 Konstytucji ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, wraz z Konstytucją, ustawami, rozporządze-
niami i aktami prawa miejscowego stanowią źródła prawa powszechnie 
obowiązującego  Traktaty unijne, składające się na prawo pierwotne, 
stanowią część krajowego porządku prawnego  Do ich obowiązywania 
na terenie Polski niezbędna była ich ratyfikacja i ogłoszenie w Dzien-
niku Ustaw RP (art  91 ust  1 Konstytucji)  Pozycję unijnego prawa 
pochodnego reguluje art  91 ust  3 Konstytucji  Zgodnie z jego treścią 
prawo stanowione przez organizację międzynarodową jest stosowane 
bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami 

Należy również podkreślić, że nadrzędna pozycja Konstytucji 
w polskim systemie prawa wynika bezpośrednio z Preambuły oraz 
art  8 ust  1 Konstytucji  Powołując stanowisko w literaturze prawniczej, 
nawiązując do współczesnego znaczenia suwerenności, wskazano, że 
nawet w sytuacji, kiedy jakiś kraj na podstawie umowy międzynarodo-
wej przekazał organizacji międzynarodowej lub organowi międzyna-
rodowemu kompetencję stanowienia prawa, to konstytucja pozostaje 
najwyższym prawem4 

W opozycji do tego, co zostało wyżej powiedziane, pozostaje sta-
nowisko Trybunału Sprawiedliwości UE (wcześniej Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości)5, w którym Trybunał podkreśla zasadę 
pierwszeństwa prawa unijnego  W wyroku w sprawie Van Gend 

 4 B  Banaszak, Zasada nadrzędności Konstytucji w polskim porządku praw-
nym, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania 
organów władzy publicznej RP, red  M  Jabłoński, S  Jarosz-Żukowska, Wrocław 
2015, s  48 
 5  Do wejścia w życie Traktatu z Lizbony funkcjonowała nazwa Europej-
ski Trybunał Sprawiedliwości, natomiast Traktat wprowadził nazwę Trybunał 
Sprawiedliwości UE, jednak dla większej przejrzystości będzie używana jedna 

„zbiorcza” nazwa Trybunał Sprawiedliwości 
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en Loos, który uznaje się za fundament wspólnotowego porządku 
prawnego i procesu konstytucjonalizacji, Trybunał Sprawiedliwości 
(TS) dał do zrozumienia, że prawo wspólnotowe jest bezpośrednio 
skuteczne i może mu przysługiwać pierwszeństwo w sądach krajo-
wych6  W wyroku Simmenthal7 TS stwierdził, że zasada pierwszeństwa 
wyklucza uchwalanie aktów ustawodawczych, które byłyby sprzeczne 
z przepisami prawa wspólnotowego  W przypadku kolizji przepisów 
krajowych i wspólnotowych jednolite stosowanie prawa ponadna-
rodowego, a tym samym jego efektywność, mogą być zapewnione 
jedynie dzięki zastosowaniu zasady pierwszeństwa  Trybunał wskazał, 
że […] moc obowiązująca Traktatu i środki podejmowane dla jego 
realizacji nie mogą być różne w poszczególnych państwach wskutek 
obowiązywania aktów wewnętrznych, gdyż przez to funkcjonowanie 
systemu Wspólnot byłoby zakłócone, a osiągnięcie celów Wspólnoty 
narażone na niebezpieczeństwo  W konsekwencji, jak podkreślił Try-
bunał, […] kolizje między normami Wspólnoty i normami krajowymi 
muszą być rozwiązane przy zastosowaniu zasady, że prawo Wspólnoty 
zachowuje pierwszeństwo8 

Polski Trybunał Konstytucyjny (TK) wypowiadał się w sprawie 
relacji pierwotnego i pochodnego prawa unijnego, już wielokrotnie  
Warto przybliżyć najważniejsze wyroki: z 31 maja 2004 r , K 15/04, OTK 
ZU 2004/5/A/47, dotyczący ordynacji wyborczej do Parlamentu Euro-
pejskiego; z 27 kwietnia 2005 r , P 1/05, OTK ZU 2005/4/A/42, dotyczący 
europejskiego nakazu aresztowania (ENA); z 11 maja 2005 r , K 18/04, 
OTK ZU 2005/5/A/49, w sprawie Traktatu Akcesyjnego; z 24 listopada 
2010 r , K 32/09, OTK ZU 2010/9/A/108, w sprawie Traktatu z Lizbony; 

 6 Wyrok TS z dnia 5 lutego 1963 r , NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos p  Nederlandse administratie der belastingen, 
sprawa C 26/62, ECLI:EU:C:1963:1; wyrok TS z dnia 15 lipca 1964 r , Flaminio 
Costa p  E N E L , sprawa 6/64, ECLI:EU:C:1964:66; T T  Koncewicz, Zasada 
jurysdykcji powierzonej Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 
Warszawa 2009, s  621 
 7 Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r , Amministrazione delle Finanze dello 
Stato p  Simmenthal SpA , sprawa C 106/77, ECLI:EU:C:1978:49 
 8 Wyrok TS z dnia 13 lutego 1969 r , Walt Wilhelm i in  p  Federalny Urząd 
Kartelowy, sprawa C 14/68, ECLI:EU:C:1969:4 
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z 14 lipca 2021 r , P 7/20 w sprawie obowiązku państwa członkowskiego 
UE polegający na wykonaniu środków tymczasowych odnoszących 
się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów 
władzy sądowniczej tego państwa; z 7 października 2021 r , K 3/21 
w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów 
Traktatu o Unii Europejskiej 

Kontrola konstytucyjności Traktatu Akcesyjnego, Traktatu z Lizbony

Po przystąpieniu Polski do UE do TK wpłynęły trzy wnioski grupy 
posłów, w których zakwestionowano konstytucyjność Traktatu pod-
pisanego w Atenach 16 kwietnia 2003 r , tzw  Traktatu Akcesyjnego  
Zarzuty dotyczyły głównie niezgodności tego Traktatu z art  8 ust  1 
oraz art  90 ust  1 Konstytucji  Jak dalej wskazali wnioskodawcy, uzna-
nie nadrzędności zewnętrznego systemu prawnego, ukształtowanej 
w orzecznictwie TS, nad Konstytucją, która pochodzi od Narodu i która 
jest najwyższym prawem RP, pozostaje w sprzeczności z art  4 ust  1 
Konstytucji i preambułą Konstytucji, w części dotyczącej suwerenności 
Narodu  Przystąpienie Polski do UE i Wspólnot Europejskich, które 
wnioskodawcy utożsamiają ze strukturami ponadnarodowymi, spowo-
dowało zanik suwerenności Narodu polskiego  Istota takiej organizacji, 
jak wskazują wnioskodawcy, sprowadza się do przejmowania kolejno, 
docelowo i nieodwracalnie suwerennych praw narodów  Ponadto, zda-
niem wnioskodawców, sposób tworzenia prawa wspólnotowego jest 
sprzeczny z wyrażonym w preambule Konstytucji przekonaniem 
o możliwości demokratycznego stanowienia prawa, opierającym się 
na ustanowionym w art  10 Konstytucji podziale władzy  Można powie-
dzieć, że wnioski, które zainicjowały postępowanie przed Trybunałem, 
są najpełniejszym katalogiem politycznych i prawnych argumentów 
przeciwników członkostwa Polski w UE9 

Na podstawie wniesionych zarzutów TK stwierdził, że udzielenia 
odpowiedzi wymagają dwa zespoły problemów:

 9 S  Biernat, Glosa nr 2 do wyroku TK 11.05.2005, „Kwartalnik Prawa Publicz-
nego” 2005, nr 4, s  185 
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 – czy system prawny UE ma zakotwiczenie w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

 – czy zarzuty dotyczące poszczególnych unormowań wspólnoto-
wych uzasadniają ich sprzeczność z polską Konstytucją, a nadto 
czy uzasadnienie wniosków zostało oparte na właściwych prze-
słankach i należycie uargumentowane 

Polski Trybunał poruszył wiele zagadnień zarówno wchodzących 
i w zakres polskiego prawa konstytucyjnego, jak i prawa międzynarodo-
wego i unijnego  Najważniejsze kwestie to: nadrzędność Konstytucji RP 
a pierwszeństwo prawa unijnego, miejsce i podstawa obowiązywa-
nia prawa unijnego w polskim porządku prawnym, kompetencja TK 
w zakresie kontroli konstytucyjności prawa UE, konstytucyjnoprawne 
podstawy przystąpienia Polski do UE, możliwość zadawania przez 
polskie sądy pytań prejudycjalnych do TS 

Na temat nadrzędności Konstytucji RP w systemie prawa krajowego 
Trybunał powtórzył i podkreślił jej najwyższą moc prawną  Jednocze-
śnie przywołał art  9 Konstytucji, który stanowi, iż RP przestrzega 
wiążącego ją prawa międzynarodowego  Regulacji tej towarzyszy nakaz 
respektowania i przychylności wobec właściwie ukształtowanych oraz 
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unormowań 
prawa międzynarodowego (pkt 2 uzasadnienia) 

Oznacza to, że na terenie państwa polskiego współobowiązują 
akty prawne stanowione przez krajowy organ prawodawczy oraz akty 
prawa międzynarodowego  Zdaniem Trybunału winny one koegzy-
stować na zasadzie obopólnie przyjaznej wykładni i kooperatywnego 
współstosowania 

Trybunał podkreślił, że Konstytucja stanowi wyraz suwerennej 
woli narodu i dlatego nie może utracić mocy obowiązującej bądź ulec 
zmianie przez sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy 
jej prawem unijnym a jej przepisami  W przypadku zaistnienia takiej 
kolizji prawnej to do polskiego ustrojodawcy należy decyzja o sposobie 
rozwiązania tej sprzeczności, w tym również o celowości ewentualnej 
zmiany samej Konstytucji (pkt 7 uzasadnienia) 

Trybunał wskazuje, że to polski ustawodawca podejmuje decyzję 
albo o zmianie Konstytucji, albo o spowodowaniu zmian w regulacjach 
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wspólnotowych, albo – ostatecznie – decyzję o wystąpieniu z UE 
(pkt 6 uzasadnienia) 

W dalszej swojej wypowiedzi Trybunał stwierdził, iż normy Kon-
stytucji w dziedzinie praw i wolności jednostki wyznaczają minimalny 
i nieprzekraczalny próg, który nie może ulec obniżeniu ani zakwestio-
nowaniu na skutek wprowadzenia regulacji wspólnotowych. Konsty-
tucja pełni w tym zakresie swą rolę gwarancyjną, z punktu widzenia 
ochrony praw i wolności w niej wyraźnie określonych, i to w stosunku 
do wszystkich podmiotów czynnych w sferze jej stosowania  Wykład-
nia przyjazna prawu europejskiemu, jak dalej wskazał Trybunał, ma 
swoje granice  W żadnej sytuacji nie może ona prowadzić do rezultatów 
sprzecznych z wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych i niemożli-
wych do uzgodnienia z minimum funkcji gwarancyjnych, realizowanych 
przez Konstytucję. Trybunał Konstytucyjny nie uznaje więc możliwości 
zakwestionowania mocy obowiązującej normy konstytucyjnej przez 
sam fakt wprowadzenia do systemu prawa europejskiego sprzecznej 
z nią regulacji wspólnotowej (pkt 6 uzasadnienia)  Wskazany fragment 
wyroku z 11 maja 2005 r  ma istotne znaczenie, ponieważ wyznacza 
granicę, poza którą nie może wykraczać prounijna interpretacja prawa 
krajowego10, czyli można by sądzić, iż Trybunał wyznaczył granicę 
pierwszeństwa prawa unijnego, być może nieprzekraczalną granicę  
Ponadto zakwalifikował Traktaty stanowiące podstawę funkcjonowa-
nia UE jako akty prawa międzynarodowego, którym Konstytucja RP 
wskazuje pozycję nadrzędności jedynie nad ustawą zwykłą art  91 ust  2 

Kolejny wyrok TK dotyczy Traktatu z Lizbony zmieniającego 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro-
pejską, sporządzony w Lizbonie 13 grudnia 2007 r  W wyroku tym 
(24 listopada 2010 r ), Trybunał zbadał zgodność Traktatu z Lizbony 
z Konstytucją RP  W uzasadnieniu do tego wyroku Trybunał skupił 
się na zagadnieniach suwerenności państwowej, która ulega zmianom 
ze względu na wzrost roli prawa międzynarodowego, jako czynnika 

 10 J  Barcz, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgod-
ność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 
2005, nr 4, s  180 
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kształtującego stosunki międzynarodowe  Trybunał podtrzymał swoje 
wcześniejsze zdanie na temat nadrzędności Konstytucji RP i podkreślił, 
że istnieje ścisły związek zasady nadrzędności Konstytucji z suweren-
nością RP  Powołując się na zdanie doktryny, wskazał, że zachowanie 
pierwszeństwa Konstytucji w warunkach integracji europejskiej musi 
być uznane za równoznaczne z zachowaniem suwerenności państwa 

Trybunał używa określeń kompetencja kompetencji, twarde jądro, 
czy tożsamość konstytucyjna  Podziela wskazany w doktrynie pogląd, 
że w sferze kompetencji przekazanych państwa zrzekły się uprawnienia 
do samodzielnego podejmowania działań prawodawczych w stosun-
kach wewnętrznych i międzynarodowych, co jednak nie prowadzi do 
trwałego ograniczenia suwerennych praw tych państw, ponieważ prze-
kazanie kompetencji nie jest nieodwracalne, a relacje między kompe-
tencjami wyłącznymi i konkurencyjnymi mają charakter dynamiczny  
Państwa członkowskie przyjęły jedynie zobowiązanie do wspólnego 
wykonywania funkcji państwowych w dziedzinach objętych współ-
pracą i dopóki utrzymują pełną zdolność do określania form wykony-
wania funkcji państwowych, czyli kompetencję do określania własnych 
kompetencji, pozostaną w świetle prawa międzynarodowego podmio-
tami suwerennymi  Pomimo powierzenia Unii części kompetencji 
organów władzy państwowej państwa członkowskie pozostają jednak 
podmiotami procesu integracji, zachowują kompetencję kompetencji, 
a modelem integracji europejskiej pozostaje forma organizacji mię-
dzynarodowej  Trybunał podkreśla, iż zaciąganie zobowiązań między-
narodowych i ich wykonywanie jest wyrazem świadomej działalności 
suwerennego państwa (pkt 2 1 uzasadnienia) 

Suwerenność RP i jej niepodległość, rozumiana jako odrębność 
bytu państwowego Polski w jej obecnych granicach, w warunkach 
członkostwa w UE na zasadach określonych w Konstytucji, oznaczają 
potwierdzenie prymatu Narodu polskiego do stanowienia o własnym 
losie  Zdaniem Trybunału normatywnym wyrazem tej zasady są posta-
nowienia preambuły Konstytucji RP i jej artykuły: art. 2, art. 4, art. 5, 
art. 8, art. 90, art. 104 ust. 2, art. 126 ust. 1, w świetle których suweren-
ność Rzeczypospolitej wyraża się w nieprzekazywalnych kompetencjach 
organów władzy państwowej, stanowiących o tożsamości konstytucyjnej 
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państwa. Trybunał przychyla się do stanowiska doktryny, w którym 
wskazuje się, że kompetencje objęte zakazem przekazania stanowią 
o tożsamości konstytucyjnej, a więc odzwierciedlają wartości, na któ-
rych opiera się Konstytucja11  Kompetencje, które nie podlegają przeka-
zaniu i są zaliczane do kompetencji kardynalnych dla podstaw ustroju 
danego państwa, to zdaniem Trybunału przepisy stanowiące twarde 
jądro  Do materii objętych całkowitym zakazem przekazania Try-
bunał zalicza postanowienia określające zasady naczelne Konstytucji 
oraz postanowienia dotyczące praw jednostki wyznaczające tożsamość 
państwa, w tym w szczególności wymóg zapewnienia ochrony godności 
człowieka i praw konstytucyjnych, zasadę demokracji, zasadę państwa 
prawnego, zasadę sprawiedliwości społecznej, zasadę pomocniczości, 
a także wymóg zapewnienia lepszej realizacji wartości konstytucyjnych 
i zakaz przekazywania władzy ustrojodawczej oraz kompetencji do 
kreowania kompetencji. Gwarancją zachowania tożsamości konsty-
tucyjnej RP jest art  90 Konstytucji i określone w nim granice prze-
kazywania kompetencji (pkt 2 1 uzasadnienia) 

Kontynuując swoje rozważania, Trybunał przypomina, że przeka-
zanie kompetencji jest podstawową konsekwencją procesu integracji 
europejskiej, mającą oparcie w postanowieniach ustawy zasadniczej  
Po czym zaznacza, że podmiot, któremu kompetencje przekazano, 
nie może samodzielnie rozszerzać ich zakresu  Zarówno modyfikacje 
zakresu kompetencji przekazanych, jak i jego rozszerzenie są możliwe 
tylko na podstawie umowy międzynarodowej i pod warunkiem jej raty-
fikacji przez wszystkie państwa członkowskie w określonej procedurze 

W dalszej treści uzasadnienia Trybunał powraca do zagadnienia 
kompetencji kompetencji  Tłumaczy, że przekazanie kompetencji nie 
może mieć charakteru blankietowego, chociaż granice kompetencji 

 11 K  Wójtowicz, Spotkanie dyskusyjne..., s  275; L  Garlicki, Normy konstytu-
cyjne relatywnie niezmienialne, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red  
J  Trzciński, Warszawa 1997, s  148; M  Granat, O pojęciu tożsamości konstytucyjnej 
Rzeczypospolitej Polskiej w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Trak-
tatu z Lizbony (K 32/09), [w:] W służbie dobru wspólnemu, Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi J. Trzcińskiemu, red  R  Balicki, M  Masternak-Kubiak, 
Warszawa 2012, s  78 
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przekazanych nie są i nie mogą być ostre  W myśl Konstytucji możliwe 
jest przekazanie kompetencji w niektórych sprawach, co wyklucza prze-
kazanie kompetencji do kreowania kompetencji  Konsekwencją tego jest 
obowiązek stosowania odpowiedniej podstawy w treści umowy mię-
dzynarodowej i procedury zgody, o której mowa w art  90 Konstytucji, 
do każdorazowego rozszerzenia katalogu kompetencji przekazanych 

3. Kontrola konstytucyjności aktów prawa pochodnego

3.1. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Grupa posłów wystąpiła do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgod-
ności przepisów ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (PE) w zakresie, w jakim przyznaje prawa wyborcze do PE 
obywatelom Unii niebędącym obywatelami polskimi  Posłowie uznali 
taką regulację prawną za niezgodną z art  4 ust  1 Konstytucji RP, który 
stanowi, że władza zwierzchnia należy do Narodu  W świetle art  4 
ust  2 Konstytucji, zdaniem wnioskodawców, jedynie obywatele Rze-
czypospolitej Polskiej mają prawo wybierania swoich przedstawicieli 
i jedynie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wybierani jako 
przedstawiciele Narodu 

W wyroku tym Trybunał mierzył się z problemem obowiązywania 
prawa unijnego na terenie państwa polskiego i jego konsekwencji dla 
porządku konstytucyjnego tego kraju  Prawem unijnym obwiązującym 
na terenie RP jest Akt o wyborach bezpośrednich i powszechnych do 
PE, uchwalony 20 września 1976 r 12 Na skutek braku zgody wszystkich 
państw członkowskich UE dokument ten nie stanowi jednolitej ordy-
nacji wyborczej i obecnie wybory do Parlamentu przeprowadzane są 
na podstawie narodowych systemów wyborczych, z uwzględnieniem 
ogólnych zasad zawartych w tym Akcie  Zgodnie z jego regulacją prawo 
głosowania i kandydowania w wyborach do PE mają obywatele Unii 
w państwie członkowskim miejsca zamieszkania  Polska jako członek 

 12 Dz  Urz  L 278 z 8 10 1976 r 
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tej organizacji zobowiązana jest takie rozwiązanie prawne uwzględnić 
w swoich prawie krajowym, co zostało zakwestionowane przez grupę 
posłów we wniosku do TK 

W omawianym wyroku Trybunał wskazał, że Konstytucje RP 
ustanawia zasady i procedury odnoszące się do funkcjonowania 
instytucji RP  Określa ona zasady sprawowania władzy publicznej na 
terytorium państwa, tryb powoływania, funkcjonowania oraz zakres 
kompetencji konstytucyjnych organów państwa  Trybunał doszedł 
do wniosku, że skoro Konstytucja RP reguluje sposób sprawowania 
władzy w RP, to nie może przenosić wprost na funkcjonowanie innych, 
poza państwem, struktur, za których pośrednictwem Rzeczpospolita 
realizuje swoje interesy  Co za tym idzie, PE nie jest organem sprawu-
jącym władzę w Polsce, lecz organem realizującym określone funkcje 
w strukturze UE (pkt 2 uzasadnienia) 

Trybunał w konkluzji stwierdził, iż w rozstrzyganej kwestii nie cho-
dzi o pierwszeństwo norm prawnych zawartych w dwóch systemach 
prawnych – krajowym, unijnym – lecz o sfery regulacji należące do 
różnych systemów prawnych 

3.2. Europejski Nakaz Aresztowania

Istotne, praktyczne konsekwencje obowiązywania obok prawa krajo-
wego prawa UE, zostały określone przez TK w wyroku z 27 kwietnia 
2005 r , w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)  Sprawa 
przed Trybunałem zainicjowana została pytaniem prawnym przedsta-
wionym przez sąd okręgowy w Gdańsku  Wątpliwości sądu dotyczyły 
zgodności art  607t ustawy z 6 czerwca 1997 r  Kodeks postępowania 
karnego13 zezwalającego na przekazanie obywatela polskiego do pań-
stwa członkowskiego UE z art  55 ust  1 Konstytucji RP  Chodziło 
o przekazanie obywatela polskiego, w celu przeprowadzenia przeciwko 
niemu postępowania na terenie jednego z państw członkowskich 

Trybunał wskazał, iż z chwilą uzyskania członkostwa w Unii, Pol-
ska, przyjmując dorobek prawny UE, automatycznie związana została 

 13 Dz U  2021 534 
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prawem pierwotnym i pochodnym Unii, w tym obowiązkiem wyko-
nania decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r  ENA i procedury wydania 
osób między państwami członkowskimi  Jak wskazał Trybunał, obo-
wiązek implementacji decyzji ramowych jest wymogiem konstytu-
cyjnym wynikającym z art  9 Konstytucji, jednak jego realizacja nie 
zapewnia automatycznie i w każdym przypadku materialnej zgodności 
przepisów prawa wtórnego UE i ustaw je implementujących do prawa 
krajowego z normami Konstytucji (pkt  2 3, 2 4 uzasadnienia) 

Podstawową funkcją ustrojową Trybunału jest badanie zgodności 
aktów normatywnych z Konstytucją, a obowiązek ten dotyczy także 
sytuacji, gdy zarzut niekonstytucyjności dotyczy tego zakresu ustawy, 
który służy implementacji prawa UE 

Uznanie przez Trybunał niekonstytucyjności art  607t § 1 Kodeksu 
postępowania karnego nie jest równoznaczne z zapewnieniem zgod-
ności stanu prawnego z Konstytucją ani do tego wystarczające  Try-
bunał musiał zająć stanowisko co do ewentualnej nowelizacji art  55 
ust  1 Konstytucji  Jak stwierdził, art  9 Konstytucji zobowiązujący 
Polskę do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego oraz 
obowiązki wynikające z bycia członkiem UE wymuszają taką zmianę 
obowiązującego prawa, która umożliwi nie tylko pełną, ale i zgodną 
z Konstytucją implementację decyzji ramowej Rady […] w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydania osób między 
Państwami Członkowskimi (pkt 5 uzasadnienia)  Powyższa wypowiedź 
Trybunału dowodzi, iż art  9 Konstytucji może mieć duże znaczenie 
w zapewnianiu pierwszeństwa stosowania prawa międzynarodowego 
w stosunku do prawa krajowego 

W omawianym orzeczeniu Trybunał nie odniósł się do pierw-
szeństwa normy międzynarodowej w stosunku do Konstytucji, na 
podstawie art  9 Konstytucji  Dokonał raczej swoistego wartościowa-
nia14  Powołując się na konstytucyjną kompetencję odroczenia utraty 
mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, stwierdził, iż jest 

 14 A  Wyrozumska, Prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej 
a konstytucyjny system źródeł prawa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo 
międzynarodowe i procesy integracyjne, red  K  Wójtowicz, Warszawa 2006, s  37 
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to prawo, którego realizacja uruchamia obowiązek niezwłocznego 
wszczęcia stosownych działań prawodawczych przez odpowiednie, 
umocowane do tego organy władzy publicznej  Dalej Trybunał pod-
kreślił, iż wyznaczenie innego terminu utraty mocy obowiązującej 
przez niekonstytucyjny przepis jest środkiem, którego zastosowanie 
prowadzi de facto do słabszej (mniej radykalnej) ingerencji w system 
obowiązującego prawa  Zastosowanie takiej procedury pozwala na 
wywiązywanie się przez Polskę z przyjętych przez nią zobowiązań 
(pkt 5 3 uzasadnienia) 

Oznaczało to, iż w okresie tym niekonstytucyjny przepis musiał być 
stosowany (na podstawie art  9 Konstytucji) przez sądy i inne organy 
państwa  Potwierdził to Trybunał, wskazując, że art  9 jest nie tylko 
doniosłą deklaracją wobec społeczności międzynarodowej, ale także 
zobowiązaniem organów państwa, w tym rządu, Parlamentu i sądów, 
do przestrzegania prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospo-
litą Polską  Ze względu na skutek odroczenia (jakim było utrzymanie 
mocy obowiązującej) i z uwagi na art  9 Konstytucji sądy tymcza-
sowo zobowiązane były do dalszego stosowania art  607t § 1 k p k  
(pkt 5 5 uzasadnienia) 

Komentowany wyrok jest ważny ze względu na skutki prawne, jakie 
wywołał  Na jego podstawie Trybunał uznał potrzebę odpowiedniej 
nowelizacji art. 55 ust. 1 Konstytucji, tak by przepis ten przewidywał 
wyjątek od zakazu ekstradycji obywateli polskich dopuszczający ich 
przekazanie na podstawie ENA (pkt 5 uzasadnienia)  Ostatecznie art  55 
Konstytucji został zmieniony przez art  1 ustawy z 8 września 2006 r  
o zmianie Konstytucji RP15 

System prawa krajowego RP w dobie integracji europejskiej pod-
lega ciągłym zmianom  Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby 
te zmiany nie dotyczyły również ustawy zasadniczej  ENA jest dosko-
nałym przykładem tego, że ewolucja systemu prawa zmierza czasami 
w kierunku sprzecznym z założeniami twórców konstytucji 

 15 Dz U  Nr 200, poz  1471 
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3.3. Badanie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia unijnego w trybie 
skargi konstytucyjnej

W kolejnym wyroku TK bardzo ciekawy jest przedmiot kontroli  
Mianowicie Trybunał uznał swoją kognicję do badania zgodności 
z Konstytucją RP aktu prawa pochodnego (wtórnego) UE  We wcześ-
niejszym swoim orzecznictwie uznawał swoją możliwość jedynie do 
badania zgodności z Konstytucją traktatów należących do unijnego 
prawa pierwotnego  Wyrok z 16 listopada 2011 r  jest doskonałym 
przykładem tego, jak integracja europejska oddziałuje również na 
orzecznictwo polskiego TK  Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie 
były przepisy rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej (obec-
nie Rady UE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r  w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych  W tym przypadku Trybunał nie skorzystał 
z możliwości dialogu z TS za pomocą procedury pytań prejudycjalnych, 
co zdaniem doktryny świadczy o braku jego woli działania w duchu 
lojalnej współpracy16 

Konstytucja RP w żadnym miejscu nie umożliwia TK kontroli 
prawa pochodnego  Ponadto dopuszczenie bieżącego badania aktów 
prawa wtórnego UE przez Trybunał stwarzałoby nadmierne niebez-
pieczeństwo konfliktów z TS17  Z treści ustawy zasadniczej wynika, 
że przedmiot jurysdykcji Trybunału został określony w dwóch 

 16 A  Wyrozumska, Wyrok FTK z 5.05.2020 r. w świetle podobnych orzeczeń 
sądów innych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2020, 
nr 9, s  65 
 17 S  Biernat, Glosa nr 2 do wyroku TK 11.05.2005, „Kwartalnik Prawa Publicz-
nego” 2005, nr 4, s  193  Podobnie J  Barcz, Glosa nr 1, Glosy do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) 
K 18/04, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 4, s  176; A  Wyrozumska, Glosa 
nr 4. Umowy międzynarodowe w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego dotyczą-
cych Traktatu o przystąpieniu do UE oraz ENA, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 
2005, nr 4, s  231  Inaczej W  Czapliński, który uważa, iż dla potrzeb prawa trak-
tatów pojęcie umowy międzynarodowej rozciąga się na wszystkie dokumenty 
powiązane z tą umową, tym samym nie ma przeszkód, żeby interpretować przepis 
art  188 Konstytucji ekstensywnie, Glosa nr 3 do wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., 
K 18/04, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 4, s  211 
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artykułach – 79 i 188 pkt  1–3  Relacji tych dwóch artykułów dokonuje 
Trybunał w powołanym wyroku (16 listopada 2011 r )  Celem badania, 
przeprowadzonego przez TK, było ustalenie czy przedmiotem skargi 
konstytucyjnej mogą być tylko akty wymienione w art  188 pkt  1–3 
Konstytucji czy inne akty normatywne, o których mowa w art  79 
ust  1 Konstytucji (pkt 1 2 uzasadnienia)  W związku z tym pojawia się 
pytanie, czy art  188 pkt  1–3 Konstytucji wyczerpująco określa katalog 
aktów, które mogą być kontrolowane przez Trybunał? Czy jednak nie, 
a w art  79 Konstytucji wymieniono odrębną kompetencję Trybunału?

Trybunał w tej sprawie przyjął, że zakres przedmiotowy aktów nor-
matywnych, które mogą być poddane kontroli zgodności z Konstytucją 
w postępowaniu wszczętym w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej, 
został określony w art. 79 ust. 1 Konstytucji w sposób autonomiczny 
i niezależny od art. 188 pkt. 1–3. Rozpoznawanie skarg konstytucyjnych 
stanowi bowiem osobny rodzaj postępowania (uzasadnienie pkt 1 2)  
Na poparcie swojego stanowiska, Trybunał wskazuje trzy argumenty  
Pierwszy, skoro art  188 normujący kompetencje orzecznicze TK sta-
nowi w pkt 5, że organ ten orzeka w sprawach skargi konstytucyjnej 
i odsyła przy tym do art  79 ust  1, to oznacza to, iż ustrojodawca, 
wyróżnia kilka rodzajów postępowań przed TK, jako jedno z nich, 
różne od innych, wymienił postępowanie, w którym rozpoznaje się 
skargi konstytucyjne  Po drugie, kompetencje do orzekania o hierar-
chicznej zgodności aktów normatywnych zostały wyraźnie oddzie-
lone od kompetencji do orzekania w sprawie skargi konstytucyjnej  
Po trzecie, podstawową funkcją skargi konstytucyjnej, jest ochrona 
konstytucyjnych wolności i praw jednostki  Nieusprawiedliwiona 
więc byłaby taka interpretacja art  188 Konstytucji, która zawężałaby 
przedmiot kontroli w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej (pkt 1 2 
uzasadnienia) 

Na podstawie powyższej wypowiedzi Trybunału można jeszcze 
podkreślić, że skarga konstytucyjna nie bez powodu została opisana 
w odrębnym artykule Konstytucji i dlatego określa w sposób autono-
miczny i wyczerpujący zakres przepisów podlegających zaskarżeniu  
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 maja 2005 r  wyraźnie pod-
kreślił, iż normy Konstytucji w dziedzinie praw i wolności jednostki 
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wyznaczają minimalny i nieprzekraczalny próg, który nie może ulec 
obniżeniu ani zakwestionowaniu na skutek wprowadzenia regulacji 
wspólnotowych  Sprawą oczywistą jest, że w systemie prawa krajowego 
nie powinny obowiązywać akty normatywne, które nie podlegają 
kognicji TK 

Konstytucja wskazuje, że podstawą skargi konstytucyjnej może 
być ustawa lub inny akt normatywny, na podstawie którego sąd lub 
organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub 
prawach albo o obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji  
W komentowanym artykule mowa jest o akcie normatywnym, czyli 
akcie zawierającym w swojej treści normy o abstrakcyjnym i general-
nym charakterze  Wydaje się, że przedmiot kontroli w trybie skargi 
konstytucyjnej należy rozumieć szerzej niż „przepis prawa” zawarty 
w art  188 ust  1–3 Konstytucji18  Tezę taką uzasadnia szczególny cha-
rakter skargi konstytucyjnej, której celem jest ochrona praw i wolności 
jednostki  Podkreślił to TK w postanowieniu z 21 09 2006 r , SK 10/06, 
w którym określił tę konstytucyjną procedurę jako ostatnią szansę 
dochodzenia praw i wolności naruszonych przez zastosowanie kwe-
stionowanego w skardze przepisu19 

W komentowanym wyroku (SK 45/09) Trybunał doszedł do wnio-
sku, iż aktem normatywnym, w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji, 
może być nie tylko akt normatywny wydany przez któryś z organów 
polskich, ale także – po spełnieniu dalszych warunków – akt wydany 
przez organ organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzecz-
pospolita Polska (pkt 1 3 uzasadnienia)  Następnie Trybunał przeprowa-
dził analizę cech rozporządzenia unijnego i stwierdził, że spełnia ono 
cechy aktu normatywnego w rozumieniu art  79 Konstytucji  Dodat-
kowo, zdaniem Trybunału, rozporządzenia unijne wchodzą w skład 
obowiązującego w Polsce porządku prawnego i wyznaczają sytuacje 
prawne jednostki  Jako kolejny argument przemawiający za możliwo-
ścią dopuszczalności skargi konstytucyjnej, której przedmiotem jest 

 18 Tak M  Safjan, L  Bosek (red ), Konstytucja RP, tom 1, Komentarz art. 1–86, 
Warszawa 2016, s  1833; M  Zubik, „Akt normatywny” jako przedmiot kontroli 
Trybunału Konstytucyjnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t  XXXI, s  734 
 19 OTK ZU 2006/8A/117 
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akt prawa UE, Trybunał wskazał, że akty te obowiązują bezpośred-
nio w porządkach prawnych państw członkowskich i nie wymagają 
implementacji do prawa krajowego  Pozwala to zaliczyć je do aktów 
mogących być podstawą prawną decyzji administracyjnej i orzeczeń 
sądowych w państwach członkowskich, w tym także w Polsce 

Wyroki TK wywierają, w systemie prawa krajowego, określone 
skutki prawne  Konstytucja RP odnosi się jedynie do aktów prawa 
polskiego w przypadku, których skutkiem uznania niekonstytucyj-
ności aktu jest utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego20  TK 
w postanowieniu z 21 marca 2000 r  (K 4/99)21 stwierdził, że bezpo-
średnim skutkiem orzeczenia TK o niezgodności aktu normatywnego 
(określonych przepisów lub norm) z Konstytucją, jest utrata mocy 
obowiązującej przepisów niezgodnych z Konstytucją z dniem wejścia 
w życie orzeczenia Trybunału lub w innym terminie określonym przez 
Trybunał  Akt normatywny lub jego część (konkretnie oznaczone 
przepisy), uznane przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją, zostają 
usunięte z porządku prawnego, przestają być jego elementem  Orze-
czenie przez TK o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego lub 
jego części powoduje bezwzględne, bezwarunkowe i bezpośrednie znie-
sienie (kasację) przepisów (norm) w nim wskazanych (pkt 3 uzasad-
nienia)  Sytuacja komplikuje się w przypadku prawa UE, jak zauważa 
Trybunał, w przypadku unijnego prawa pochodnego skutek utraty 
mocy obowiązującej rozporządzenia byłby niemożliwy  Dopuszczalne 
w zakresie mogłoby być pozbawienie aktów unijnych możliwości sto-
sowania przez organy polskie i wywierania skutków prawnych w Pol-
sce  Orzeczenie o niezgodności prawa unijnego z Konstytucją powinno 
mieć zatem charakter ultima ratio i wystąpić jedynie wówczas, kiedy 
zawiodły wszystkie inne sposoby rozstrzygnięcia konfliktu z normami 
należącymi do unijnego porządku prawnego  Trybunał przytoczył swoje 
wcześniejsze wypowiedzi (K 18/04) na temat wystąpienia niezgodno-
ści między Konstytucją a prawem unijnym  Zaleciła: a) dokonanie 

 20 Art  190 ust  1 i 3 Konstytucji 
 21 OTK ZU 2000/2/65 
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zmian w ustawie zasadniczej22, b) podjęcie działań zmierzających do 
wprowadzenia zmian w przepisach unijnych albo c) podjęcie decyzji 
o wystąpieniu z UE (pkt 2 7 uzasadnienia) 

3.4. Badanie prawa pierwotnego, pochodnego i pomocniczego UE 
w trybie kontroli ultra vires

Dwa kolejne wyroki TK P 7/2023 i K 3/2124 wydane zostały na skutek 
konfliktu, jaki zaistniał pomiędzy Polską a UE, którego początkiem 
było wprowadzenie zmian w zakresie polskiego wymiaru sprawiedli-
wości  Unia zarzuca Polsce, że system odpowiedzialności dyscyplinar-
nej sędziów nie jest zgodny z prawem unijnym25  W związku z tym, 
na wniosek Komisji Europejskiej, TS zastosował środki tymczasowe, 
na podstawie których Polska jest zobowiązana do natychmiastowego 
zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych  
Przed wydaniem tego wyroku TS wrażał swoje wątpliwości26 co do 
niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, niezawisło-
ści sędziów, zmian wprowadzonych w ustawie o Krajowej Radzie 
Sądownictwa27  Trybunał Sprawiedliwości (wyrok C-585/18, C-624/18, 
C-625/18) upoważnił sądy krajowe do badania, na podstawie wszystkich 

 22 Jak słusznie zauważają autorzy glosy do wyroku TK, należy wykluczyć 
rozwiązanie w postaci dokonania zmian w Konstytucji RP, ponieważ TK orzekł 
o niekonstytucyjności danego aktu prawa wtórnego z powodu naruszenia praw 
i wolności konstytucyjnych, a nie po to, aby poprzez zmianę Konstytucji RP obni-
żać standard ochrony tych praw  P  Bogdanowicz, P  Marcisz, Glosa do wyroku 
TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09. Szukając granic kontroli, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2012, nr 9, www lex pl, [dostęp: 12 03 2022 r ] 
 23 Wyrok TK z 14 lipca 2021 r 
 24 Wyrok TK z 7 października 2021 r 
 25 Wyrok TS z dnia 8 04 2020 r , w sprawie Komisja Europejska p  Rzecz-
pospolita, sprawa C 791/19, ECLI:EU:C:2021:596 
 26 Wyrok TS z dnia 19 11 2019 r , A K  p  Krajowej Radzie Sądownictwa i CP 
i DO p  Sądowi Najwyższemu, sprawy połączone C 585/18, C 624/18, C 625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982 
 27 Ustawa z 12 maja 2011 r  o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmieniona 
została ustawą z 8 grudnia 2017 r  o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądow-
nictwa oraz niektórych innych ustaw, (Dz U  z 2021, poz  269) 
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okoliczności faktycznych i prawnych, czy Krajowa Rada Sądownic-
twa daje wystarczające gwarancje niezależności od organu władzy 
ustawodawczej i wykonawczej (pkt 140 uzasadnienia)  Ważną kwe-
stią było stwierdzenie TS, że zgodnie z zasadą pierwszeństwa w razie 
niemożności dokonania wykładni uregulowania krajowego w sposób 
zgodny z wymogami określonymi w prawie Unii sąd krajowy, do którego 
należy w ramach jego kompetencji stosowanie przepisów prawa Unii, 
jest zobowiązany zapewnić pełną ich skuteczność, w razie potrzeby 
nie stosując, z własnej inicjatywy, wszelkich sprzecznych z nimi prze-
pisów prawa krajowego, także późniejszych, bez konieczności żądania 
uprzedniego uchylenia tych przepisów w drodze ustawodawczej lub 
w jakimkolwiek innym trybie konstytucyjnym ani bez konieczności 
oczekiwania na takie uchylenie (wyrok z dnia 24 czerwca 2019 r., Popław-
ski, C-573/17, EU:C:2019:530, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo), 
(pkt 160  uzasadnienia) 

Przytoczone powyżej wypowiedzi TSUE sprowokowały wydanie 
przez TK dwóch komentowanych wyroków (P 7/20, K 3/21)28, które 
wzbudziły duże emocje polityczne i społeczne, a co za tym idzie gorące 
komentarze  Zarzucano, że wyrok K 3/21 nie wywołuje skutków praw-
nych, stanowi rażące naruszenie prawa unijnego, czy że orzeczenia TK 
kontynuują rozwój nowej antyunijnej linii orzeczniczej29  Nie są to 
pierwsze wyroki TK, w których wypowiadał się na temat zgodności 

 28 Orzeczenia TK wydane na kanwie sporu o reformę wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce nie kończą się na dwóch wspomnianych wyrokach, jako przykład 
można wskazać wyrok TK z 20 kwietnia 2020 r , U 2/20, postanowienie z 21 
kwietnia 2020 r , Kpt 1/20 
 29 Glosa do wyroku Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA 
Poland, https://www adwokatura pl/admin/wgrane_pliki/file-glosa-krytycz-
na-do-orzeczenia-trybunalu-konstytucyjnego-o-sygn-k-321-32138 pdf, [dostęp: 
12 03 2022 r ]; P  Bogdanowicz, Opinia prawna na temat skutków prawnych 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 3/21 dotyczącego 
niezgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej w świetle prawa Unii Europejskiej, Fundacja Batorego, https://
www batory org pl/wp-content/uploads/2021/10/P Bogdanowicz_Opinia-

-prawna_nt skutow orzeczeniaTK ws_ TUE_ pdf, [dostęp: 12 03 2022 r ], W  Wró-
bel, Skutki rozstrzygnięcia w sprawie K 3/21 w perspektywie Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 12, www lex pl, 
[dostęp: 12 03 2022 r ]; M  Florczak-Wątor, (Nie)skuteczność wyroku Trybunału 
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z Konstytucją RP traktatów unijnych  W 2005 r  (wyrok dotyczy Trak-
tatu Akcesyjnego) i w 2010 r  (wyrok dotyczy Traktatu z Lizbony) 
jednak w orzeczeniach po 2019 r  uznał się za kompetentny do badania 
prawa pierwotnego, pochodnego i pomocniczego UE w trybie kontroli 
ultra vires  Test ultra vires polega na sprawdzeniu, czy działania UE nie 
naruszają granic kompetencji przekazanych jej w Traktatach 

Wyrok z 14 07 2021 r  (P 7/20) został zainicjowany przez Izbę Dys-
cyplinarną Sądu Najwyższego w formie pytania prawnego, którego 
podstawą było postanowienie TS z 8 04 2020 r  w sprawie C-791/19 R  
Postanowieniem tym TS, na podstawie art  279 TFUE oraz art  160 
§ 2 regulaminu postępowania przed TS30, zastosował środek tymcza-
sowy zobowiązujący Polskę do:

 – zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyż-
szym31 stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów;

 – powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą 
Dyscyplinarną do rozpoznania przez skład, który nie spełnia 
wymogów niezależności;

 – powiadomienia Komisji Europejskiej, nie później niż w ciągu 
miesiąca od doręczenia postanowienia TSUE zarządzającego 
wnioskowane środki tymczasowe, o wszystkich środkach, które 
przyjęła w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia 
(pkt 1 uzasadnienia) 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
Art. 4 ust. 3 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 90, poz. 864/30, z późn. zm.) w związku z art. 279 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z późn. 
zm.) w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
nakłada ultra vires zobowiązania na Rzeczpospolitą Polską jako państwo 
członkowskie Unii Europejskiej, wydając środki tymczasowe odnoszące 

Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21. Ocena znaczenia orzeczenia z perspektywy 
prawa konstytucyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 12, www lex pl, 
[dostęp: 12 03 2022 r ] 
 30 Dz U  UE L 2012 265 1 
 31 Dz U  2021 1904 
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się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania 
przed polskimi sądami, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 oraz 
art. 90 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i w tym zakresie nie jest objęty zasadami pierwszeństwa oraz 
bezpośredniego stosowania określonymi w art. 91 ust. 1–3 Konstytucji.

Trybunał podkreślił, że przedmiotem pytania jest zakresowa 
zgodność z Konstytucją normy nakazującej Rzeczypospolitej Pol-
skiej wykonywać środki tymczasowe zarządzane przez TS dotyczące 
ustroju sądów, ich właściwości i trybu postępowania przed sądami  
Ponadto skoro, zdaniem Trybunału, Izba Dyscyplinarna kwestio-
nuje zakresową zgodność przepisów prawa pierwotnego, a konkretnie 
normę wywodzoną z przepisów traktatów, to TK na podstawie art  188 
pkt 1 Konstytucji może dokonać badania ich zgodności z Konstytu-
cją RP  Trybunał podkreśla, iż z zasady kompetencji przekazanych 
wynika zakaz samodzielnego rozszerzania ich zakresu  Powołując się 
na swój wyrok z 24 10 2010 r  (K 32/09), Trybunał wskazał, iż to pań-
stwa członkowskie zachowują kompetencję kompetencji  Przekazanie 
kompetencji nie może prowadzić do stopniowego pozbawiania państwa 
suwerenności na skutek dopuszczenia możliwości przekazania kompe-
tencji w „niektórych sprawach”  W swoich orzeczeniach zaznaczał, że 
do materii objętych całkowitym zakazem przekazania należy zaliczyć 
postanowienia określające zasady naczelne Konstytucji, w tym zakaz 
przekazywania władzy ustrojowej oraz kompetencji do kreowania 
kompetencji (pkt 5 uzasadnienia) 

W komentowanym wyroku Trybunał po raz pierwszy zastosował 
kontrolę ultra vires, w granicach pytania sądu oraz w ramach zasady 
wszechstronnego wyjaśnienia sprawy  W swojej linii orzeczniczej kon-
sekwentnie podkreśla nadrzędność Konstytucji w systemie prawa 
krajowego  W związku z tym wyjaśnia, że zarówno samo przystąpienie 
do Unii, jak i poszczególne dalsze etapy zmian w procedurach (mechani-
zmie) tworzenia prawa unijnego, wywołują w państwach członkowskich 
reakcje w postaci zainicjowania kontroli zgodności z konstytucją krajową 
(pkt 6 uzasadnienia)  W literaturze przedmiotu wyrok jest komento-
wany negatywnie i zarzuca się Trybunałowi, że jego rozstrzygnięcie 
błędnie wykazuje sprzeczność aksjologiczną między Konstytucją RP 
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a prawem pierwotnym i stwierdza niekonstytucyjność (zakresową) 
przepisów Traktatu o UE32 

Kolejny wyrok TK (K 3/21) został wydany na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów, w którym Trybunał badał zgodność z Konstytucją RP, 
przyjętą w orzecznictwie TSUE wykładnię wybranych przepisów 
Traktatu o UE 

1) art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm.), 
rozumianego w ten sposób, że uprawnia lub zobowiązuje organ 
stosujący prawo do odstąpienia od stosowania Konstytucji RP 
lub nakazuje stosować przepisy prawa w sposób niezgodny z Kon-
stytucją RP, z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2, 
art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej,

2) art. 19 ust. 1 akapit drugi w związku z art. 4 ust. 3 traktatu powo-
łanego w punkcie 1, rozumianego w ten sposób, że ze względu na 
zapewnienie skutecznej ochrony prawnej organ stosujący prawo 
jest uprawniony lub zobowiązany stosować przepisy prawa w spo-
sób niezgodny z Konstytucją, w tym stosować przepis, który na 
mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego utracił moc obowią-
zującą jako niezgodny z ustawą zasadniczą, z art. 2, art. 7, art. 8 
ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 i art. 91 ust. 2, art. 90 ust. 1, art. 178 
ust. 1 oraz art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

3) art. 19 ust. 1 akapit drugi w związku z art. 2 traktatu powoła-
nego w punkcie 1, rozumianego jako uprawniający sąd do prze-
prowadzenia kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kontroli uchwały Kra-
jowej Rady Sądownictwa dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do 
Prezydenta RP o mianowanie sędziego, z art. 8 ust. 1 w związku 
z art. 8 ust. 2, art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 2, art. 144 ust. 3 pkt 17 
oraz art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

 32 A  Kustra-Rogatka, Kontrola konstytucyjności aktu prawa pierwotnego 
Unii Europejskiej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21, „Euro-
pejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 11, s  6 
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Trybunał przyjął zakresową formułę sentencji i orzekł33, że jeśli UE 
na podstawie przepisów TUE oraz wykładni prawa unijnego doko-
nywanej przez TS osiąga „nowy etap”, w którym jej organy działają 
poza granicami kompetencji przyznanych przez Polskę w traktatach, 
w którym Konstytucja RP nie jest najwyższym prawem RP, mającym 
pierwszeństwo obowiązywania i stosowania, w którym RP nie może 
funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne, jest nie-
zgodny z art  2, art  8, art  90 ust  1 Konstytucji RP 

W wyroku P 7/20 Trybunał wyraźnie określił działanie UE wykra-
czające poza przyznany jej zakres kompetencji (działanie lub akt ultra 
vires)  Natomiast w tezach w wyroku K 3/21 Trybunał nie odniósł się 
bezpośrednio do formuły ultra vires, ale sformułowania o zakresie 
niekonstytucyjności sugerują taki wzorzec kontroli34  W doktrynie 
uznaje się takie działanie za niewłaściwe, ponieważ zarzut ultra vires 
powinien odnosić się wyłącznie do aktów prawnych wydawanych na 
podstawie traktatu (prawa wtórnego UE, ewentualnie bezpośrednio 
orzeczeń TSUE)  Zatem zarzut aktu ultra vires skierowany przeciwko 
przepisom TUE należy uznać za nieadekwatny35 

Czymś nowym jest zwrócenie się przez wnioskodawcę do Trybu-
nału o zbadanie przepisu traktatu „rozumianego” w sposób niezgodny 
z Konstytucją RP  Jednak skoro zaskarżone przepisy były już podstawą 
wypowiedzi TS, o czym wspomniane jest wyżej, to zarzuty dotyczące 
tych przepisów podważały nie tyle ich treść, ile określone ich rozu-
mienie przyjęte w orzecznictwie TS36  W komunikacie prasowym 
TK wyraźnie wskazał, że normy traktatowe w znaczeniu nadanym 
przez TS, poddane kontroli, dotyczą wprost ustroju sądów RP, a więc 
materii, która nie stanowi kompetencji podlegającej przekazaniu w try-
bie art  90 ust  1 Konstytucji  Wyprowadzenie, zdaniem TK, kompe-
tencji TS do kontroli organizacji i ustroju wymiaru sprawiedliwości 
w państwie członkowskim art  19 ust  1 ak  2 TUE stanowi przykład 

 33 Uzasadnienie do komentowanego wyroku nie zostało jeszcze  opublikowane 
 34 A  Kustra-Rogatka, op  cit , s  9 
 35 Ibidem, s  8 
 36 M  Florczak-Wątor, op  cit , s  6 
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kreowania przez TS nowych kompetencji37  Z dalszej analizy komu-
nikatu prasowego wynika, że Trybunał kwestionuje konstytucyjność 
istniejącego stanu integracji europejskiej  Wyjaśnia, że hierarchiczna 
budowa systemu prawnego państwa zakłada nadrzędność Konstytu-
cji RP, a z zasadą tą związany jest wymóg zgodności wszystkich aktów 
podległych ustawie zasadniczej  Trybunał wielokrotnie podkreślał, że 
prawo UE jest prawem podległym Konstytucji RP, z kolei orzecznic-
two TS rozwija i współtworzy porządek prawny UE i również podlega 
badaniu zgodności z tym aktem i ostatecznie ocenie TK38 

W literaturze przedmiotu ocenia się, iż wyrok TK K 3/21 nie wywo-
łuje żadnych skutków prawnych, ponieważ wydany został z udziałem 
osób nieuprawnionych do orzekania tzw  sędziów dublerów39 i z uwagi 
na wadliwie określony przedmiot tego rozstrzygnięcia40 

Linia orzecznicza TK na przestrzeni lat ulegała pewnym modyfika-
cjom  W wyroku dotyczącym Traktatu akcesyjnego Trybunał podkre-
śla zasadę nadrzędności Konstytucji RP, jednak dopuszcza możliwość 
jej zmiany w przypadku kolizji z autonomicznym prawem UE  Chociaż 
rozwiązanie to należy traktować jako ostateczne, które może zaistnieć 
pomimo zastosowania wykładni respektującej względną autonomię 
prawa europejskiego i prawa krajowego (pkt 6 3 uzasadnienia)  Jednak 
analiza wyroku z 24 listopada 2011 r  nasuwa wniosek, iż Trybunał 
stosuje zasadę przychylności wobec integracji europejskiej, ale łącznie 
z zasadą suwerenności i zasadą tożsamości konstytucyjnej  Zauważalne 
jest stanowcze podkreślenie zasady nadrzędności Konstytucji poprzez 
sformułowanie tzw  twardego jądra, czyli przepisów określających 
zasady naczelne ustawy zasadniczej, które zaliczył do kompetencji 
nieprzekazywalnych na rzecz UE  Te przepisy szczególne stanowią, 
zdaniem Trybunału, o tożsamości konstytucyjnej państwa  Ponadto 

 37 Komunikat prasowy TK dostępny na stronie https://trybunal gov pl/
postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11664-o-
cena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-euro-
pejskiej, [dostęp: 14 03 2022 r ] 
 38 Ibidem 
 39 Wyrok TK z 3 grudnia 2015 r , K 34/15 
 40 M  Florczak-Wątor, op  cit , s  11; A  Kustra-Rogatka, op  cit , s  9–10 
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TK wskazał, że państwa członkowskie czasowo ograniczyły swoje 
suwerenne prawa i to państwa zachowują kompetencję kompetencji 

Nieco inaczej brzmią wyroki TK wydane w 2021 r  Trybunał wydaje 
się mniej skłonny do prounijnej interpretacji Konstytucji RP, nie zaleca 
rozwiązywania kolizji prawnych za pomocą trzech metod: zmiany 
Konstytucji RP, zmiany praw UE lub wystąpienia z UE  Wręcz uważa, 
że twierdzenie takie można uznać za dopuszczalne jedynie w retoryce 
akademickiej  Zdaniem Trybunału kolizja nieusuwalna występuje 
bardzo rzadko, jeżeli w ogóle istnieje poza teorią prawa  W przypadku 
zaistnienia kolizji norm konieczny jest wzajemny szczery dialog, sta-
nowiący obowiązek wynikający z zasady lojalności, charakterystyczny 
dla europejskiej kultury prawnej 

Wydaje się, że to jeszcze nie koniec wypowiedzi TK w zakresie wyżej 
opisanych zagadnień, ponieważ aktualnie rozpatrywane są sprawy 
dotyczące: 1  możliwości nakazywania przez TS państwom członkow-
skim, w ramach środków tymczasowych, określonego ukształtowania 
składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju, kompetencji lub 
zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów państw człon-
kowskich, zwłaszcza sądów (15 06 2021, K 5/21); 2  okresowej kary 
finansowej lub ryczałtu nakładanego przez TS, środków tymczasowych 
odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych 
organów RP (12 11 2021, K 8/21); 3  ogólnego systemu warunkowości 
służącego ochronie budżetu UE (23 12 2021, K 1/22) 
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Rozdział VI 
Charakter prawa Unii Europejskiej 
w orzecznictwie Trybunałów  Konstytucyjnych 
wybranych państw członkowskich

1. Uwagi ogólne

Od początku powstania Wspólnot Europejskich kształtował się model 
współpracy krajowych trybunałów konstytucyjnych i Trybunału Spra-
wiedliwości  Zdarzało się i nadal zdarza, że relacja pomiędzy tymi 
organami może być dość burzliwa, zwłaszcza gdy państwa członkow-
skie nie akceptują w pełni linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości 
(TS)1  Każde państwo członkowskie musi wypracować swój model 
współpracy pomiędzy organami sądowymi a sądem konstytucyjnym 
i zaakceptować konsekwencje stosowania na gruncie krajowym zasady 
pierwszeństwa i zasady skutku bezpośredniego prawa wspólnotowego/
unijnego2  Z wypowiedzi TS w wyroku w sprawie Simmenthal3 wynika, 
iż sąd krajowy zobowiązany jest do zapewnienia pełnej skuteczności 

 1 Do wejścia w życie Traktatu z Lizbony funkcjonowała nazwa Europej-
ski Trybunał Sprawiedliwości, natomiast Traktat wprowadził nazwę Trybunał 
Sprawiedliwości UE, jednak dla większej przejrzystości będzie używana jedna 

„zbiorcza” nazwa Trybunał Sprawiedliwości 
 2 Autorka będzie używać określenia prawo wspólnotowe, prawo unijne 
stosownie do etapów zmian, jakie następowały w charakterze prawnym Wspólnot 
Europejskich a później Unii Europejskiej 
 3 Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r  Amministrazione delle Finanze dello 
Stato p  Simmenthal SpA , sprawa C 106/77, ECLI:EU:C:1978:49, tłumaczenie 
wyroku w: Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porząd-
kach prawnych według orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji. Omówie-
nie wybranych orzeczeń (1963–2005), Biuro Trybunału Konstytucyjnego Zespół 
Orzecznictwa i Studiów, https://trybunal gov pl/fileadmin/content/dokumenty/
PIERWSZENSTWO pdf, [dostęp: 15 02 2022 r ] 
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prawa wspólnotowego, a gdy jest to konieczne – odmówić zastosowania 
przepisów krajowych niezgodnych z prawem wspólnotowym nawet 
wówczas, gdy zostały przyjęte później niż akt prawa wspólnotowego 

Przedmiotem analizy orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybra-
nych państw członkowskich będzie zasada pierwszeństwa prawa unij-
nego  Zasada ta wpływa na system prawa krajowego każdego państwa 
członkowskiego, dlatego sądy konstytucyjne podejmują próby sformu-
łowania warunków uczestnictwa państw w integracji, m in  poprzez 
ustalenie relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym/
unijnym  Zagadnienie pierwszeństwa tego prawa można rozpatrywać 
w trzech płaszczyznach  Pierwsza dotyczy kolizji prawa unijnego z nor-
mami krajowymi rangi ustawowej i podustawowej  Druga – bardziej 
skomplikowana – dotyczy kolizji konstytucyjnej, tj  zgodności aktów 
prawa UE oraz norm konstytucyjnych  Trzecia dotyczy natomiast kon-
troli ultra vires w kwestii aktów Unii wydanych bez podstawy prawnej 
zawartej w traktatach lub z przekroczeniem tej podstawy4 

Na przestrzeni lat można zauważyć, jak orzecznictwo sądów konsty-
tucyjnych wpływało na kształtowanie się prawa wspólnotowego, póź-
niej unijnego  W związku z tym, dla większej przejrzystości, omawianie 
orzecznictwa zostanie podzielone na okresy powiązane z rozwojem 
działalności tej organizacji międzynarodowej 

2. Stanowisko Trybunałów Konstytucyjnych wobec kształtującej się 
zasady nadrzędności prawa wspólnotowego

W tej części analizie zostaną poddane orzeczenie sądów konstytucyj-
nych dwóch państw członkowskich UE – Niemiec i Włoch  Wybór 
podyktowany był ze względu na dość dynamiczny rozwój poglądów 
w tych państwach na temat zasady nadrzędności prawa wspólnotowego  
Należy również zauważyć, że Republika Federalna Niemiec i Włochy 

 4 Tak M  Jabłoński, S  Jarosz-Żukowska, Kontrola konstytucyjności prawa 
pochodnego UE w trybie skargi konstytucyjnej i pytań prawnych, [w:] Zasada 
pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy 
publicznej RP, red  M  Jabłoński, S  Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015, s  55 
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znalazły się w kręgu sześciu państw założycieli Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali, która była pierwszym krokiem w kierunku stworzenia 
wspólnoty państw5  Szybki rozrost zakresu działalności gospodarczej 
i politycznej Wspólnot Europejskich, następnie UE, przyczynił się do 
powstania rozbudowanego systemu zasad i procedur, które regulują 
sposób działania instytucji unijnych  Niemalże od samego początku 
działalności Wspólnot Europejskich powszechnie mówiono o powsta-
niu nowego porządku prawnego (wyrok TS z 1964 r  Costa przeciwko 
ENEL), niemającego jedynie charakteru międzynarodowego  Państwa 
członkowskie zobowiązały się do zapewnienia pierwszeństwa oraz 
bezpośredniego stosowania tego prawa  Jednak nie zawsze zasady 
wprowadzane przez TS były bezwzględnie przyjmowane na gruncie 
krajowym, jako przykład można wskazać pierwsze orzeczenia wło-
skiego Sądu Konstytucyjnego: m in  w sprawach Costa przeciwko ENEL 
1964 r , San Michele 1965 r 6, czy orzeczenia niemieckiego Federalnego 
Sądu Konstytucyjnego: Solange I z 1974 r  i Solange II 1986 r 7

W przypadku Włoch akceptacja zasad pierwszeństwa i skutku 
bezpośredniego prawa wspólnotowego (obecnie prawa unijnego) prze-
biegała w sposób dość skomplikowany  Okres kształtowania się stano-
wiska Sądu Konstytucyjnego Republik Włoskiej (SK) określa się jako 
commino comunitario8  Włoska linia orzecznicza rozpoczęła się od 

 5 Początkiem tego procesu było podpisanie w latach 50  XX w  traktatów 
powołujących do istnienia trzy Wspólnoty – Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
 6 Wyrok z 7 03 1964 r , GC 1964, nr 1, wyrok z 27 12 1965 r , GC 1966, nr 1  
Tłumaczenia wyroków w: Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem 
wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej, 
tłumaczenia wybranych orzeczeń sądów konstytucyjnych państw członkowskich 
UE, oprac  B  Banaszak, P  Bogdanowicz, publikacja dostępna na stronie inter-
netowej TK, http://www trybunal gov pl/epublikacje/download/EUROPA_2006 
pdf, [dostęp 15 02 2022 r ] 
 7 Orzeczenie Drugiego Senatu FSK, BvL 52/71, Orzeczenie Drugiego Senatu 
FSK, 2 BvR 197/83, tekst w: Relacje   , s  68–70 i s  73–75 
 8 Określenie to oznacza drogę Włoch w kierunku uznania stanowiska 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  K  Doktór-Bindas, Wpływ prawa Unii 
Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej, Warszawa 2014, s  97; 
J  Wawrzyniak, Problematyka zmiany konstytucji Republiki Włoskiej, „Państwo 
i Prawo” 2018, nr 2, s  68 
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zaprzeczenia uznawania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, 
następnie uznania jej, ale pod pewnymi warunkami9  Przełomowe 
orzeczenia w sprawach Costa przeciwko ENEL i San Michele pokazują 
jak SK nie uznawał zasady nadrzędności prawa wspólnotowego  Sprawa 
Costa przeciwko ENEL była również przedmiotem postępowania TS na 
wniosek mediolańskiego Sądu Pokoju, który zwrócił się do Trybunału 
z pytaniem prejudycjalnym 

Włoski SK wskazał, że umowa międzynarodowa ma tę samą rangę, 
co ustawa włączająca ją do porządku krajowego  Z tego względu kolizja 
między normami takiej umowy a pozostałymi normami prawa krajo-
wego powinna być rozstrzygana zgodnie z regułą lex posterior derogat 
legi priori10  Dodatkowo Sąd podkreślił, iż państwo może w przyszłości 
uchwalić ustawę cofającą zgodę na ograniczenie swojej suwerenności11  
Z wypowiedzi SK wynika, iż potraktował traktaty wspólnotowe12 jak 
zwykłą umowę międzynarodową, której moc prawna jest równa usta-
wie krajowej  Kolejne orzeczenie w sprawie San Michele, które było 
odpowiedzią na pytanie prawne Sądu w Turynie, dotyczyło kwestii 
zgodności przepisów prawa pierwotnego z Konstytucją włoską  Tym 
razem SK pokazał swoje łagodniejsze oblicze i stwierdził, że obowiąz-
kiem państwa członkowskiego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali nie 
jest uczynienie wspólnotowego porządku częścią prawa krajowego, lecz 
zapewnienie mu skuteczności w porządku wewnętrznym13  W litera-
turze podkreśla się, iż poglądy SK stanowiły krok na drodze ewolucji 
orzecznictwa prowspólnotowego14  Jednak podkreślił również istnienie 
pewnej kategorii nienaruszalnych praw człowieka oraz podstawowych 

 9 W literaturze przedmiotu dzieli się czas kształtowania linii orzeczniczej 
SK na trzy etapy: pierwszy od 1964 do 1973 r , drugi od 1973 do 1984 r  a trzeci po 
1984 r , K  Doktór-Bindas, Wpływ   , s  98; J  Wawrzyniak, op  cit , s  68 
 10 M  Stiernstrom, The relationship between community law and national 
law, „Jean Monnet, Robert Schuman Paper Series” 2005, vol  5, s  4, http://aei 
pitt edu/8162/1/Stiermstromfinal pdf, [dostęp: 11 03 2022 r ] 
 11 Ibidem 
 12 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Trak-
tat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 
 13 Relacje   , s  113 
 14 Ibidem, s  114 
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zasad włoskiego porządku konstytucyjnego15  Stanowisko SK w spra-
wie San Michele dało podstawę do ukształtowania się doktryny con-
trolimiti, czyli wyłączenia pewnych praw i zasad, które nie podlegają 
zmianom nawet w drodze rewizji konstytucji16 

Kilka lat po wydaniu wyroku w sprawach Costa przeciwko ENEL, 
czy San Michele, SK zmienił nieco swoje stanowisko w zakresie pozy-
cji prawa wspólnotowego w systemie prawa krajowego  W sprawie 
Frontini17 SK stwierdził, iż regulacja Konstytucji Włoch18 pozwala na 
ograniczenie kompetencji państwa w zakresie władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej na rzecz organizacji międzynarodowej  
Ponadto uznał wspólnotowy porządek prawny za odrębny i autono-
miczny w stosunku do porządku prawnego państw członkowskich19  
Wyrok ten wyznacza drugi etap w linii orzeczniczej, który charaktery-
zuje się akceptacją zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, jednak 
pod warunkiem, że pierwszeństwo to musi być zapewnione w ramach 
włoskich zasad konstytucyjnych20  Ta konstytucyjna bariera zwana 
controlimiti ma na celu ochronę przed naruszeniami podstawowych 

 15 K  Doktór-Bindas, Wpływ   , s  108  Autorka zwraca uwagę, że SK w tym 
orzeczeniu zapoczątkował pojmowanie pewnych przepisów Konstytucji włoskiej 
określonych jako nienaruszalne 
 16 K  Doktór-Bindas, Tożsamość konstytucyjna jako controlimite w Republice 
Włoskiej, [w:] Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, red  A  Wróbel, M  Ziółkowski, Warszawa 2021, s  96 
 17 Wyrok z 18 12 1973 r , GC 1973, nr 1, Relacje   , s  114–115 
 18 Art  11 Konstytucji włoskiej stanowi, że „Włochy wyrzekają się wojny jako 
instrumentu zamachu na wolność innych narodów i jako środka rozwiązywania 
sporów międzynarodowych; wyrażają zgodę, pod warunkiem wzajemności ze 
strony innych państw, na ograniczenie suwerenności konieczne dla ładu, który 
zabezpieczy pokój i sprawiedliwość między Narodami; popierają i wspomagają 
organizacje międzynarodowe dążące do takiego celu”, Konstytucja Republiki 
Włoskiej z 27 12 1947 r , tłumaczenie Z  Witkowski, https://biblioteka sejm gov 
pl/wp-content/uploads/2016/11/Wlochy_pol_010711 pdf, [dostęp: 15 03 2022 r ]  
Cytowany artykuł był podstawą prawną do przystąpienia Włoch do Wspólnoty 
Europejskiej oraz do Unii Europejskiej, ale i fundamentem konstytucyjnym dla 
bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego/unijnego przez sądy włoskie  
Tak A  Kustra, Ewolucja wykładni art. 11 Konstytucji Włoch z 1947 r. w orzecznic-
twie Sądu Konstytucyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 9, s  58 
 19 Relacje   , s  114 
 20 J  Wawrzyniak, op  cit , s  69 
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zasad ładu konstytucyjnego oraz praw człowieka21  Co oznacza, że nie 
obowiązuje już zasada lex posterior derogat legi priori  SK ma prawo do 
kontroli zgodności prawa wspólnotowego z podstawowymi zasadami 
ustrojowymi oraz prawami i wolnościami jednostki gwarantowanymi 
w Konstytucji włoskiej22 

Następnie SK wykonał już krok ku akceptacji koncepcji TS i w orze-
czeniu w sprawie Granital23 stwierdził, iż w razie sprzeczności prawa 
wspólnotowego z prawem krajowym pierwszeństwo stosowania ma 
norma wspólnotowa bez względu na to kiedy została wydana  Sąd 
uznał niezależność systemu prawa europejskiego i prawa krajowego, 
które są skoordynowane ze sobą według podziału zadań określonych 
w Traktacie EWG  Kontroli zgodności prawa wspólnotowego z prawem 
krajowym dokonują sędziowie i w przypadku kolizji zastosują normę 
wspólnotową, mechanizm kontroli rozproszonej24  Sąd powtórzył rów-
nież swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie Frontini, dotyczące 
przepisów Konstytucji niepodlegających zmianie na skutek nadrzęd-
ności prawa wspólnotowego25 

W orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK) 
również są wypowiedzi, w których Trybunał miał pewne zastrzeżenia do 
zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym 
rangi konstytucyjnej  W orzeczeniach w sprawie Solange I i Solange II 
FTK uznał, że przeniesienie praw zwierzchnich na instytucje mię-
dzynarodowe nie otwiera drogi do zmiany zasadniczej konstrukcji 
porządku konstytucyjnego  FTK stwierdził, iż tożsamość porządku 

 21 K  Jachimowicz, Orzecznictwo sądów konstytucyjnych krajów Unii Euro-
pejskiej wobec orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego 
wdrażanie przez te organy. Republika Włoska, Warszawa 2021, s  11, https://iws 
gov pl/wp-content/uploads/2022/02/IWS_Jachimowicz-K _Orzecznictwo-sado-
w-konstytucyjnych-krajow-UE-    -Republika-Wloska pdf, [dostęp: 21 03 2022 r ] 
 22 A  Kustra, Ewolucja wykładni   , s  60 
 23 Wyrok SK z 5 06 1984 r , 170/1984, Relacje   , s  117–118 
 24 Doktryna Granital wypracowana przez SK stanowi do dziś podstawę 
wszelkich rozważań nad stosowaniem prawa unijnego  Zob  K  Doktór-Bindas, 
Wpływ   , s  224 
 25 P  Craig, The ECJ, national courts and the supremacy of community law, https://
eclass uoa gr/modules/document/file php/LAW215/2018-2019/Craig%20-%20Natio-
nal%20courts%20and%20EU%20Supremacy pdf, s  39, [dostęp: 18 03 2022 r ] 
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konstytucyjnego nie może zostać zmieniona poprzez prawo wspólno-
towe, jego struktury podstawowe nie mogą zostać naruszone26  Wyklu-
czona została możliwość formalnej zmiany konstytucji, gdy zmiana 
ta miałaby dotyczyć podstawowych zasad państwa (takich jak: demo-
kracja, rządy prawa, ustrój republiki, państwo socjalne)27  FTK uznał 
swoją kompetencję do badania pochodnego prawa UE co do zgodności 
z gwarancjami praw podstawowych zawartymi w konstytucji, dopóki 
Wspólnoty Europejskie nie zagwarantują skutecznej ochrony tych praw, 
równej ochronie wynikającej z niemieckiej Ustawy Zasadniczej28 

W wyroku w sprawie Solange II Trybunał stwierdził, iż dopóki 
ochrona praw podstawowych, zapewniona poprzez orzecznictwo TS, 
będzie na takim samym poziomie jak ochrona tych praw wynika-
jąca z Ustawy Zasadniczej – dopóty FTK nie będzie badać zgodności 
pochodnego prawa wspólnotowego z gwarancjami praw podstawo-
wych zawartymi w UZ29  Trybunał czasowo zawiesił wykonywanie 
swoich kompetencji30 

3. Orzecznictwo Trybunałów Konstytucyjnych wydane w okresie po 
przyjęciu Traktatu z Maastricht

W tej części omówiona zostanie grupa orzeczeń związana z powsta-
niem UE oraz rozszerzeniem jej kompetencji, co oznaczało również 
sądowy rozwój prawa wspólnotowego/unijnego na poziomie krajowym  
UE została ustanowiona w 1993 r  na mocy Traktatu z Maastricht  

 26 R  Arnold, Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytu-
cyjnego a proces integracji europejskiej, „Studia Europejskie” 1999, nr 1, s  100; 
T  Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford 2007, s  306 
 27 R  Arnold, op  cit , s  100 
 28 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r , tłu-
maczenie B  Banaszak, A  Malicka, https://biblioteka sejm gov pl/wp-content/
uploads/2016/02/Niemcy_pol_010711 pdf, [dostęp: 20 03 2022 r ] 
 29 Ibidem 
 30 P  Czarny, Opinia prawna w sprawie dopuszczalności kontroli przez nie-
miecki Federalny Trybunał Konstytucyjny aktów prawa pochodnego Unii Euro-
pejskiej, „Zeszyty prawnicze BAS” 2011, nr 2, s  15 
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Na tym etapie działalności integracji europejskiej następuje rozszerze-
nie kompetencji UE na obszary wykraczające poza stricte gospodarcze 
zagadnienia31  Dlatego warto dokonać krótkiej analizy orzecznictwa 
stanowiska sądów konstytucyjnych 

Wyrok w sprawie Maastricht32 pełni rolę granitowej skały orzecz-
nictwa, na której opierają się wszystkie orzeczenia FTK33  Znalazło 
się tam kilka zagadnień, które nie były do tej poruszane w orzecznic-
twie FTK  Chodzi tu zwłaszcza o legitymizację władzy wspólnoto-
wej, suwerenność państw członkowskich, czy zasadę ograniczonych 
kompetencji powierzonych 

FTK wskazał, że Republika Federalna Niemiec jako państwo 
suwerenne decyduje, jak długo pozostanie członkiem UE  Trybunał 
powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenia dotyczące niezmienności 
niektórych postanowień Ustawy Zasadniczej, które nie mogą zostać 
naruszone, tzw  klauzula limitacyjna 

Zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia działaniom instytucji UE 
demokratycznej legitymizacji, która pochodzi od narodów państw 
członkowskich  Rezultat taki może zostać osiągnięty poprzez współ-
pracę instytucji unijnych z parlamentami krajowymi 

Trybunał podkreślił, iż w przeciwieństwie do suwerennych państw 
UE nie posiada kompetencji do określania własnych kompetencji, dla-
tego – zdaniem Trybunału – Unia nie może konstruować nowych 
zadań i kompetencji ani rozszerzać zadań i kompetencji powierzo-
nych34  W związku z tym, zdaniem FTK, interpretacja norm Traktatu 
o UE nie może prowadzić do rezultatów podobnych do rozszerzenia jego 
postanowień. Taka wykładnia traktatowych norm kompetencyjnych nie 
wywołałby skutków wiążących na terenie Niemiec35  W tej wypowiedzi 

 31 E  Krzysztofik, Charakter prawa unijnego w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości i sądów konstytucyjnych państwa członkowskich, „Roczniki Nauk 
Prawnych” 2014, nr 2, s  12 
 32 Wyrok Drugiego Senatu FSK, 2 BvR 2134, 2159/92, Relacje   , s  79–84 
 33 Tak M  Bainczyk, Polski i Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec człon-
kostwa państwa w Unii Europejskiej, Wrocław 2017, s  114 
 34 Relacje   , s  81 
 35 Ibidem 



147ROZDZIAŁ VI | CHARAKTER PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁÓW

Trybunał odniósł się do poszanowania zasady kompetencji powierzo-
nych w postaci ustanawiania kontroli aktów ultra vires 

Komentowane orzeczenie znalazło duży oddźwięk w orzecznictwie 
trybunałów innych państw członkowskich Unii, ponieważ Federalny 
Trybunał określił UE jako związek państw, którego władza wywodzi się 
od państw członkowskich i może działać w sposób wiążący na obszarze 
niemieckiej władzy zwierzchniej tylko z woli Republiki Federalnej Nie-
miec36  FTK wprost narzucił Wspólnotom Europejskim, obowiązek 
przestrzegania granic swoich kompetencji i niedziałania ultra vires  
Zasada kompetencji powierzonych jest również ograniczana działaniem 
zasady pomocniczości (subsydiarności) i zasady proporcjonalności  
Wyrażona w traktatach zasada pomocniczości w określonym zakresie 
ogranicza kompetencje Wspólnoty i Unii do subsydiarnego uzupełnia-
nia polityki prowadzonej przez państwa członkowskie  Natomiast zasada 
proporcjonalności formułuje zakaz nadmiernej ingerencji w sferze 
praw podstawowych, ale na szczeblu związku państw służy również 
ograniczaniu intensywności regulacji dokonywanych przez Wspólnotę 
w celu ochrony tożsamości narodowej państw członkowskich […], w tym 
ochrony zadań i kompetencji ich parlamentów przed nadmierną inge-
rencją ze strony regulacji europejskich37  Trybunał zaznaczył, iż zasada 
proporcjonalności ma zastosowanie do wszystkich działań Wspólnoty 

Na uwagę zasługuje stwierdzenie FTK, w którym uznał się za 
kompetentny do badania, czy wydane przez instytucje i organy euro-
pejskie akty prawne mieszczą się w granicach przyznanych im praw 
zwierzchnich, czy też je przekraczają  Swoją wypowiedź uzasadnił 
tym, iż niemiecki ustawodawca wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu 
o UE, a nie na ewentualne późniejsze zmiany w programie integracji 
lub w upoważnieniach do działania  W związku z tym akty prawne 
wydane przez instytucje europejskie z przekroczeniem pierwotnych 
założeń nie będą miały mocy obowiązującej na obszarze niemieckiej 
władzy zwierzchniej i nie będą mogły być stosowane 

 36 Ibidem, s  79 
 37 Ibidem, s  81 
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Podsumowując powyższe rozważania, można wskazać, iż w świe-
tle orzecznictwa FTK prawo unijne ma co do zasady pierwszeństwo 
przed prawem krajowym, jednak pod pewnymi warunkami  Przede 
wszystkim z poszanowaniem tożsamości konstytucyjnej definiowanej 
w procesie integracji europejskiej na podstawie regulacji konstytu-
cyjnej  Ponadto zakaz naruszania istoty praw podstawowych, a także 
zakaz wydawania wszelkich aktów władczych, które byłyby sprzeczne 
z Ustawą Zasadniczą38  Dobrym przykładem ochrony praw podsta-
wowych jest orzeczenie FTK z 7 czerwca 2000 r , które stanowi jedną 
z części tzw  sagi bananowej39  Orzeczenia te są kontynuacją stanowi-
ska FTK z poprzednich jego spraw Solange I, Solange II, Maastricht  
Trybunał powtórzył, że badanie pochodnego prawa wspólnotowego 
pod zarzutem niezgodności z prawami podstawowymi gwarantowa-
nymi w Ustawie Zasadniczej jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy 
poziom ochrony, na poziomie wspólnotowym, tych praw, jest niższy 
niż standard ochrony w Ustawie Zasadniczej 

Duże znaczenie w kształtowaniu modelu relacji między prawem 
krajowym Włoch a prawem unijnym ma orzeczenie z 7 listopada 1994 r  
w sprawie Regionu Umbria40  W tym przypadku kontrola dotyczyła 
aktu, który jeszcze nie wszedł w życie  Podstawą wniosku do SK była 
ustawa regionu Umbrii dotycząca uprawy winorośli w zakresie jej 
niezgodności z Konstytucją Republiki Włoskiej i rozporządzeniem 
unijnym  SK stwierdził swoją kompetencję do uznania jej niekonsty-
tucyjności, czyli dopuścił możliwość orzekania w trybie kontroli abs-
trakcyjnej zainicjowanej przez państwo lub regiony włoskie  Natomiast 
w orzeczeniu z 30 marca 1995 r 41 doprecyzował swoje wcześniejsze 
stanowisko, wskazując, że w przypadku kontroli konkretnej, tzn  zarzut 

 38 M  Bainczyk, Polski   , s  161 
 39 Jest to ciąg procesów przed sądami niemieckimi i TS dotyczących nie-
mieckich importerów bananów spoza obszaru Unii  Relacje   , s  89; M  Bainczyk, 
Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie wspólnej orga-
nizacji rynku bananów, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 9, s  42 
 40 Wyrok nr 384/1994, https://www giurcost org/decisioni/1994/0384s-94 
html, [dostęp: 20 03 2022 r ] 
 41 Wyrok nr 94/1995, https://www giurcost org/decisioni/1995/0094s-95 htm, 
[dostęp: 20 03 2022 r ] 
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niekonstytucyjności danego aktu lub normy zostanie podniesiony 
w trakcie postępowania sądowego, to wówczas dany akt zostanie pomi-
nięty w danej sprawie42 

Francja jako jedno z państw założycieli Wspólnot Europejskich 
bierze aktywny udział w procesie integracji europejskiej  Według Kon-
stytucji Republiki Francuskiej to Konstytucja jest najwyższym źródłem 
prawa w systemie prawa krajowego43  Konstytucja w trybie art  55 
wyraża regułę kolizyjną dotyczącą hierarchii systemu prawa krajowego 
względem prawa międzynarodowego  Powołany artykuł stanowi, że 
Traktaty lub umowy prawidłowo ratyfikowane bądź zatwierdzone mają 
od ich ogłoszenia moc wyższą niż ustawy, o ile zasada ta jest stosowana 
przez drugą stronę wobec tych umów lub traktatów  Podkreśla to nad-
rzędność Konstytucji nad prawem międzynarodowym w tym unijnym  
W zakresie oceny zobowiązań unijnych znaczenie ma art  54, który 
upoważnia Radę Konstytucyjną, na wniosek prezydenta, premiera, 
przewodniczącego jednej lub drugiej izby bądź 60 deputowanych lub 
60 senatorów, do badania zgodności umowy międzynarodowej z Kon-
stytucją i w razie stwierdzenia jej niekonstytucyjności umowa taka nie 
może być ratyfikowana lub zatwierdzona przed dokonaniem zmian 
w Konstytucji  Uznaje się, iż przepis ten umożliwia uprzednią kontrolę 
konstytucyjności zobowiązań międzynarodowych, do których należą 
zobowiązania traktatowe wynikające z członkostwa w UE44 

Do Rady Francuskiej (RK) skierowany został wniosek w trybie 
art  54 Konstytucji dotyczący Traktatu z Maastricht  W decyzji RK 
stwierdziła, że jeśli umowa międzynarodowa zawarta w tym celu 
zawiera klauzulę sprzeczną z Konstytucją lub zagrażającą podstawo-
wym warunkom wykonywania suwerenności narodowej, upoważnienie 
do jej ratyfikacji wymagałoby uprzedniej zmiany Konstytucji (pkt 14 

 42 Więcej na ten temat: K  Doktór-Bindas, Wpływ   , s  131–133; R  Bin, 
All’ombra della „la pergola”. L’impugnazione in via principale delle leggi con-
trarie a norme comunitarie, http://www robertobin it/ARTICOLI/95-94 pdf, 
[dostęp: 20 03 2022 r ] 
 43 Konstytucja z 4 10 1958 r , tłumaczenie na stronie: https://biblioteka sejm 
gov pl/wp-content/uploads/2015/10/Francja_pol_010711 pdf, [dostęp: 21 03 2022 r ] 
 44 D E  Harasiuk, Tożsamość narodowa i konstytucyjna V Republiki Fran-
cuskiej, [w:] Tożsamość konstytucyjna..., s  51 
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uzasadnienia)  W związku z tym Rada powinna dokonać przeglądu 
Traktatu o UE w świetle tych zasad45  Powołując się na artykuły Kon-
stytucji i paragrafy preambuły do Konstytucji podkreśliła, że Francja, 
z zastrzeżeniem wzajemności, wyraża zgodę na ograniczenia swojej 
suwerenności niezbędne do zorganizowania i zachowania pokoju (pkt 11 
uzasadnienia)  Dopełnieniem tego było stwierdzenie, że poszanowanie 
suwerenności narodowej nie uniemożliwia Francji, działającej zgodnie 
z preambułą do Konstytucji, zawierania umów międzynarodowych 
dotyczących udziału w ustanowieniu lub rozwoju stałej organizacji 
międzynarodowej posiadającej osobowość prawną oraz uprawnienia do 
podejmowania decyzji, wynikających z transferu kompetencji o których 
zadecydowały państwa członkowskie, z zastrzeżeniem wzajemności 
(pkt 13 uzasadnienia)  Stanowisko Rady wyrażające możliwość ogra-
niczenia suwerenności jest istotną nowością w podejściu do zasady 
relacji między oboma porządkami prawnymi – krajowym i unijnym – 
ponieważ w swoich wcześniejszych wypowiedziach RK podkreślała, 
że suwerenność narodowa jest podstawowym kryterium przy ocenie 
zmian traktatów założycielskich z punktu widzenia ich zgodności 
z Konstytucją46  Oczywiście Rada odwołała się do pojęcia suwerenności 
narodowej, podkreślając, że zasada wszelkiej suwerenności w istocie 
leży w Narodzie (pkt 10) 

W treści Traktatu z Maastricht Rada zakwestionowała kilka prze-
pisów dotyczących: praw wyborczych obywateli UE do uczestniczenia 
w wyborach lokalnych zgodnie z miejscem zamieszkania, ustanowienia 
unii gospodarczej i walutowej oraz zmiany jednomyślności głosowania 
na głosowanie większością kwalifikowaną w obszarze wspólnej polityki 
wizowej  Takie stanowisko RK było pierwszym przypadkiem, gdy Rada 
uznała niekonstytucyjność przepisów traktatowych, co spowodowało 

 45 Decyzja RK nr 92–308 DC z 9 04 1992 r , w sprawie Maastricht I, Rada 
wydała również decyzję oceniającą Traktat z Maastrich (Maastricht II) z punktu 
widzenia jego zgodności z wprowadzonymi zmianami do Konstytucji po decyzji 
Maastricht I, tłumaczenia decyzji Constitutional Council ot the French Republic 
na stronie: https://www conseil-constitutionnel fr/en/selection-of-dc-decisions, 
[dostęp: 20 03 2022 r ] 
 46 D  E  Harasiuk, op  cit , s  48  
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konieczność rewizji Konstytucji47  W efekcie dodano do Konstytucji 
rozdział zatytułowany O Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej 

W cytowanej decyzji dotyczącej Traktatu z Maastricht Rada wyja-
śniła, iż przyznanie prawa głosowania i kandydowania w wyborach do 
PE obywatelom Unii nie narusza przepisów Konstytucji i zasady suwe-
renności narodu  Jednak w przypadku przyznania uprawnień udziału 
w wyborach lokalnych obywatelom Unii jest już naruszeniem przepi-
sów konstytucyjnych i wymaga jej zmiany  Takie rozróżnienie ukształ-
towało stanowisko Rady, zgodnie z którym przekazanie kompetencji, 
które dotyka podstawowych warunków wykonywania suwerenności 
narodowej, może nastąpić dopiero po uprzedniej  zmianie Konstytucji48  
Od tego czasu Rada stosuje podział na przekazywanie kompetencji 
ingerujących w wykonywanie suwerenności narodowej i takie, które 
nie dotyczą tej zasady49 

W kontekście ratyfikacji Traktatu z Amsterdamu RK zakwestiono-
wała sposób podejmowania decyzji w RUE w obszarze swobodnego 
przepływu osób  Zdaniem RK odejście od jednomyślności na rzecz 
większości kwalifikowanej oraz procedura współdecyzji może nie 
zapewniać wystarczającej reprezentacji Francji  W związku z tym 
ratyfikacja tego traktatu wymagała kolejnych zmian w Konstytucji 

4. Orzecznictwo Trybunałów Konstytucyjnych wydane w okresie 
po przyjęciu Traktatu z Lizbony

Traktat z Lizbony był zasadniczą reformą ustrojową europejskiej struk-
tury integracyjnej, która wprowadziła m in  jednolitą organizację mię-
dzynarodową Unię Europejską 

Najwięcej komentarzy w doktrynie wzbudził wyrok Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 30 czerwca 2009 r  w sprawie 

 47 Ibidem, s  54 
 48 K  Wojtyczek, Europeizacja Konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd 
Sejmowy” 2008, nr 6, s  141 
 49 Ibidem 
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Traktatu z Lizbony50  Trybunał powtórzył swoje wcześniejsze sta-
nowisko, że unia jest integracją suwerennych państw utworzoną na 
podstawie traktatów  Zjednoczenie Europy […] nie może odbywać się 
w taki sposób, aby nie pozostawić państwom członkowskim wystarcza-
jącej przestrzeni dla politycznego kształtowania gospodarczych, kultu-
ralnych i społecznych warunków życia51  FTK określił się jako strażnik 
identyczności konstytucyjnej, nienaruszalnego jądra niemieckiej treści 
konstytucyjnej polegającej na tym, że sądom konstytucyjnym nie 
może zostać odebrana odpowiedzialność za zagwarantowanie kon-
stytucyjnych granic upoważnienia integracyjnego oraz identyczności 
konstytucyjnej niepodlegającej przekazaniu  Z wypowiedzi Trybunału 
wynika, że Ustawa Zasadnicza wyznacza nieprzekraczalne granice  
Należy również przypomnieć, że ta sama Ustawa stanowi, iż Niemcy 
są równoprawnym członkiem zjednoczonej Europy, zawiera też zobo-
wiązanie do otwartej państwowości, opartej na współpracy i uwzględ-
nianiu interesów innych 

FTK podkreślił status suwerenności państwa niemieckiego, co daje 
mu prawo do niestosowania aktu prawa unijnego w RFN, jeśli zasadzie 
pierwszeństwa prawa unijnego zabraknie konstytucyjnych podstaw 
stosowania  FTK w wyroku w sprawie Traktatu z Lizbony uznał, że jest 
kompetentny do kontrolowania postanowień traktatowych, także tych, 
które weszły już w życie, i aktów prawa pochodnego, w odniesieniu do 
standardów zawartych w art  79 ust  3 Ustawy Zasadniczej – tzw  klau-
zuli wieczystej52  Jeżeli Trybunał stwierdzi niezgodność aktów prawa 

 50 Wyrok z 30 06 2009 r , 2 BvE 2/08, 5 08, 2 BvR 1010/08, 1022/08, 1259/08, 
182/09, https://www bundesverfassungsgericht de/SharedDocs/Entscheidungen/
EN/2009/06/es20090630_2bve000208en html, [dostęp: 21 03 2022 r ]; J  Barcz, 
Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą 
Zasadniczą RFN, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 9; T  Giegerich, Ostatnie 
słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy – wyrok Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2011, nr 3 
 51 Ibidem, wyrok z 30 06 2009 r 
 52 Art  79 ust  3 UZ stanowi: „Zmiany w niniejszej Ustawie Zasadniczej 
dotyczą podziału Federacji na kraje, ich udział w postępowaniu ustawodawczym 
oraz zasad zawartych w art  1 i art  20 są zakazane”; T  Giegerich, op  cit , s  5 
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unijnego z art  79 ust  3 Ustawy Zasadniczej, to ogłosi brak ich zastoso-
wania w Niemczech, pomijając pierwszeństwo prawa UE przed prawem 
krajowym – tzw  kontrola tożsamości53  Zasady zawarte w art  79 ust  3 
Ustawy Zasadniczej tworzą tzw  tożsamość konstytucyjną RFN, której 
zmiana jest niedopuszczalna  W doktrynie wskazuje się, że koncepcja 
kontroli tożsamości nie uzyska istotnego praktycznie znaczenia, ponie-
waż tylko teoretycznie można sobie wyobrazić akty unijne niezgodne 
z bliżej nieokreślonymi zasadami stanowiącymi rdzeń niemieckiej 
konstytucji, gdyż akty te opierają się na wartościach wspólnych dla 
instytucji Unii i wszystkich państw członkowskich54  Trybunał zwrócił 
również uwagę na potrzebę większego angażowania parlamentów kra-
jowych w procesie decyzyjnym UE, ponieważ zapewni to instytucjom 
unijnym demokratyczną legitymację do działania 

W grudniu 2007 r  francuska RK rozpatrywała wniosek Prezydenta 
dotyczący tego, czy upoważnienie do ratyfikacji Traktatu z Lizbony 
wymaga uprzedniej zmiany Konstytucji55  Rada przypomniała, że 
Konstytucja jest aktem o najwyższej mocy prawnej w państwie i na 
jej podstawie Francja bierze udział w tworzeniu i rozwoju organizacji 
europejskiej  Jeżeli jednak członkostwo w UE wymaga przyjęcia klau-
zul sprzecznych z Konstytucją Republiki Francuskiej, podważających 
konstytucyjnie gwarantowane prawa i wolności lub naruszające pod-
stawowe warunki wykonywania suwerenności narodowej, upoważ-
nienie do ratyfikacji wymaga uprzedniej zmiany Konstytucji (pkt 9 
uzasadnienia)  W związku z powyższym Rada uznała, że spoczywa na 
niej obowiązek zbadania Traktatu z Lizbony wraz z jego protokołami 
i załącznikami  Rada skupiła się na nowych rozwiązaniach, które 
wprowadza Traktat, ponieważ jak stwierdziła […] postanowienia Trak-
tatu, które jedynie powtarzają zobowiązania już przyjęte przez Francję, 
są wyłączone z kontroli ich zgodności z Konstytucją (pkt 10 uzasadnienia)  

 53 Zob  T  Giegerich, op  cit , s  9; S  Pawłowski, Wyrok niemieckiego Fede-
ralnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. z Ustawą Zasadniczą, 

„Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 2, s  107 
 54  T  Giegerich, op  cit , s  9 
 55 Decyzja RK nr 2007–560 DC z 20 12 2007 r , https://www conseil-consti-
tutionnel fr/en/selection-of-dc-decisions, [dostęp: 24 03 2022 r ] 
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Zwróciła głównie uwagę na to, że przeniesienie na UE kompetencji 
związanych z wykonywaniem uprawnień suwerennych państwa (np  
walka z terroryzmem, handel ludźmi, czy współpraca w sprawach 
cywilnych lub karnych) wymaga zmiany Konstytucji 

Cytowane powyżej wypowiedzi RK zapoczątkowały proces suk-
cesywnej kontroli konstytucyjności wszystkich istotnych traktatów 
związanych z członkostwem Francji w UE56  Jako pierwszy, który 
został uznany przez Radę za niezgodny z Konstytucją, był Traktat 
z Maastricht, a następstwem tych niezgodności były wprowadzone 
w Konstytucji zmiany w celu dostosowania jej do wymagań wynika-
jących z traktatów57 

Warto jeszcze wspomnieć o dialogu pomiędzy włoskim SK a TS, 
który nazwany został jako tzw  saga Taricco58  Spór toczył się w ramach, 
z jednej strony ochrony interesów finansowych UE, z drugiej ochrony 
nadrzędności zasad włoskiej Konstytucji  Dyskusja pomiędzy sądami 
jest ważna, ponieważ dotyka relacji między prawem krajowym a pra-
wem unijnym  Sprawa sporna zainicjowana została przez włoski sąd 
powszechny, który zwrócił się bezpośrednio do TS z pytaniem preju-
dycjalnym, ponieważ w trakcie toczącego się postępowania sądowego 
zauważył istotną różnicę w regulacjach prawa krajowego i prawa unij-
nego  Chodziło o włoskie przepisy karne dotyczące oszustw finan-
sowych w zakresie podatku VAT, które były niezgodne z regulacją 
traktatową  Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok 8 09 2015 r 59, a jego 
podstawowe tezy potwierdzały, że w omawianym przypadku prawo 
włoskie może stanowić zagrożenie dla obowiązków nałożonych na 

 56 K  Kubuj, Opinia prawna na temat kontroli konstytucyjności prawa wtór-
nego Wspólnot/Unii Europejskiej na przykładzie Francji, „Zeszyty Prawnicze” 
2011, nr 3, s  65 
 57 Ibidem 
 58 K  Doktór-Bindas, Odesłanie prejudycjalne włoskiego Sądu Konstytu-
cyjnego w sprawie przeciwko M.A.S. I M.B. (tzw. Taricco bis). Glosa do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości z 5.12.2017 r., C-42/17, „Państwo i Prawo” 2019, nr 7; 
H  Dovhań, Tożsamość konstytucyjna w acquis constitutionnel Sądu Konstytucyj-
nego Republiki Włoskiej: sprawa Taricco, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 7 
 59 Wyrok TS z dnia 8 września 2015 r , Taricco I, sprawa C 105/14, 
ECLI:EU:C:2015:555 
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państwa członkowskie przez art  325 ust  1 i 2 Traktatu o funkcjo-
nowaniu UE60  Ponadto TS wskazał […] obowiązek sądu krajowego 
powstrzymania się od stosowania każdego przepisu prawa krajowego 
mogącego naruszać obowiązki nałożone na państwa członkowskie przez 
prawo Unii – zasada ustawowej określoności czynów zabronionych 
i kar  Takie stanowisko TS nie zostało przychylnie przyjęte a cała 
sytuacja zaangażowała włoski SK, który tym razem wystosował do 
TS pytanie prejudycjalne  W pytaniu tym podkreślił nadrzędność 
fundamentalnych zasad konstytucyjnych oraz nienaruszalność praw 
jednostki  Zaznaczył, że w przypadku sprzeczności prawa unijnego 
z tymi zasadami konieczne będzie uruchomienie procedury contro-
limiti61  Ostatecznie 5 grudnia 2017 r  TS wydał wyrok w sprawie 
Taricco II, w którym uwzględnił argumenty włoskiego SK i dopuścił 
możliwość stosowania przez sądy przepisów prawa krajowego, które 
w określonych warunkach nie spełniają tzw  testu Taricco62 

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w sprawie Mangold II powtarza 
to, co mówił już we wcześniejszych swoich orzeczeniach, że system 
prawa niemieckiego otwarty jest na prawie UE, ale pod pewnymi 
warunkami63  Federalny Trybunał Konstytucyjny zastosował tu tzw  
kontrolę ultra vires, która może być właściwa, jeśli nastąpi wyraźne 
naruszenie kompetencji przez działanie organów i instytucji UE, 
co  z kolei może prowadzić do stwierdzenia niestosowania w nie-
mieckim porządku prawnym aktów instytucji unijnych, podjętych 
z przekroczeniem kompetencji  Nie oznacza to pomijania prawa UE, 
ponieważ, jak wskazał FTK, […] Unia nie mogłaby istnieć jako wspól-
nota prawa, gdyby nie była zapewniona jednolita skuteczność prawa 
unijnego w państwach członkowskich (pkt 53)  Jednak FTK przypo-
mina, iż pierwszeństwo stosowania prawa UE nie może być całościowe, 

 60 K  Doktór-Bindas, Tożsamość konstytucyjna   , s  105 
 61 H  Dovhań, op  cit , s  16 
 62 Więcej na ten temat: K  Doktór-Bindas, Tożsamość konstytucyjna   , 
s   113–114 
 63 Wyrok FTK z 6 07 2010 r , 2 BvR 2661/06, https://www bundesverfassungs-
gericht de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2010/07/rs20100706_2bvr266106en 
html, [dostęp: 5 04 2022 r ] 
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a państwa członkowskie pozostają panami traktatów  Zauważył, że 
żadne państwo członkowskie nie może decydować, za pośrednictwem 
własnych sądów, o ważności aktów prawnych Unii, ponieważ mogłoby 
to doprowadzić do obejścia zasady pierwszeństwa stosowania tego 
prawa  Gdyby jednak, zdaniem FTK, państwa członkowskie całkowicie 
zrezygnowały z kontroli ultra vires, to wówczas możliwość decydowa-
nia o treści traktatów zostałaby całkowicie przeniesiona na instytucje 
unijne, także w sytuacjach, gdy interpretacja prawa przez te instytucje 
oznaczałaby w efekcie zmianę traktatu lub rozszerzenie kompetencji 
(pkt 57 uzasadnienia)64 

5. Najnowsze wyroki Trybunałów Konstytucyjnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej

Państwa członkowskie UE, jako suwerenne podmioty, chcą mieć 
wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji o jej zakresie  Nie chodzi 
tylko o proces podejmowania bieżących decyzji dotyczących funk-
cjonowania Unii, a o możliwość oddziaływania na treść pierwotnego 
prawa traktatowego 

W orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw członkowskich 
UE coraz częściej pojawia się określenie stosowanie kontroli ultra vires, 
co oznacza, że sądy konstytucyjne nie wykonują wyroków TS, ponie-
waż uważają, iż Unia i TS działają bez kompetencji65  W literaturze 
przedmiotu wskazuje się, że trybunały konstytucyjne przyjęły pozycję 
obrońców porządku krajowego przed zakusami poszerzających się kom-
petencji UE66  Różne postawy trybunałów wobec UE powodują, że 
ich dialogi z TS nacechowane są zróżnicowanym ładunkiem emocji  

 64 Więcej na temat wyroku w sprawie Mangold II: M  Bainczyk, Pomiędzy 
otwartością a kontrolą ultra vires – orzeczenie niemieckiego Bundesverfassungsge-
richt dotyczące skutków wyroku TS w sprawie Mangold II, „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2013, nr 5 
 65 Zob  A  Wyrozumska, Wyrok FTK z 5.05.2020 r. w świetle podobnych orze-
czeń sądów innych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 
2020, nr 9, s  50–51 
 66 Ibidem, s  50 
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Jednym z przykładów takiego dialogu jest wyrok niemieckiego FTK 
z 5 maja 2020 r 67, który wzbudził wiele emocji społecznych i poli-
tycznych  Sporna kwestia dotyczyła zgodności z prawem UE decyzji 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC), ustanawiających program 
zakupu aktywów sektora publicznego na rynku wtórnym68  W 2018 r  
omawiane zagadnienie było przedmiotem orzekania przez TS, do któ-
rego FTK skierował pytanie prejudycjalne69 

W komunikacie prasowym z 5 maja 2020 r 70 napisano, że rząd 
federalny i niemiecki Bundestag naruszyły prawa skarżących wynikające 
z art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 79 
ust. 3 Ustawy Zasadniczej nie podejmując kroków kwestionujących, że 
EBC w swoich decyzjach w sprawie przyjęcia i wdrożenia programu PSPP 
[Program Zakupu Aktywów Sektora Publicznego – I G ] nie ocenił 
ani nie uzasadnił, że środki przewidziane w tych decyzjach są zgodne 
z zasadą proporcjonalności 

Federalny Trybunał Konstytucyjny wskazał, […] że Ustawa Zasad-
nicza nie upoważnia niemieckich organów państwowych do przeniesie-
nia suwerennych uprawnień na Unię Europejską w taki sposób, aby Unia 
Europejska była upoważniona do samodzielnego wykonywania swoich 
uprawnień, tworzenia nowych kompetencji (pkt 101 uzasadnienia)  
Trybunał przypomniał zakaz decydowania o własnych kompetencjach 
Kompetenz-Kompetenz  Dodatkowo podkreślił nadrzędność Ustawy 

 67 Wyrok FTK z 5 05 2020 r , 2 BvR 0859/15, angielska wersja wyroku 
dostępna na: https://www bundesverfassungsgericht de/SharedDocs/Entsche-
idungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en html, [dostęp: 5 04 2022 r ] 
 68  Więcej na temat wyroku: J  Barcz, J  Kranz, Niedobry wyrok w niefortun-
nym czasie (uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020), „Państwo i Prawo” 2020, nr 9; 
J  Górska-Szymczak, G  Górski, Orzeczenia ultra vires Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i ich ocena w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego. Uwagi na marginesie orzeczenia z 5 maja 2020 r., „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 3; C  Note, The Ruling of the Bundesverfassungs-
gericht in PSPP – An Inquiry into its Repercussions on the Economic and Monetary 
Union, „European Constitutional Law Review” 2020, nr 16, s  529 i n 
 69 Wyrok TS z 11 12 2018 r , C-493/17 w sprawie Heinrich Weiss i in 
 70 Komunikat prasowy nr 3/2020, https://www bundesverfassungsge-
richt de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032 html;jsessio-
nid=72DED98FD128CFE755377A1FFD751DCF 1_cid506, [dostęp: 5 04 2020 r ] 
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Zasadniczej, co zobowiązuje konstytucyjne organy uczestniczące 
w wykonywaniu i wpływaniu na rozwój integracji europejskiej do 
zapewnienia przestrzegania jej granic  Federalny Trybunał uznał się 
za kompetentny do przeprowadzania kontroli ultra vires w przypadku 
gdy instytucje, organy unijne przekroczyły granice swoich kompeten-
cji w sposób wyraźnie sprzeczny z zasadą kompetencji przekazanych, 
kiedy naruszenie tych kompetencji jest wystarczająco kwalifikowane  
Ponadto Trybunał zauważa, że kontrola ultra vires może zagrażać 
zapewnieniu jednolitości i spójności prawa UE, gdyby jednak pań-
stwa członkowskie całkowicie powstrzymały się od przeprowadzenia 
jakiejkolwiek kontroli, to organy Unii uzyskałyby wyłączną władzę nad 
traktatami nawet w przypadkach, w których UE przyjmuje wykładnię 
prawną mogącą prowadzić do zmiany traktatów lub rozszerzenia jej 
kompetencji (pkt 111 uzasadnienia) 

Komentowany wyrok jest ważny z dwóch powodów, po pierw-
sze FTK podważył legalność decyzji EBC, czyli aktu unijnego prawa 
pochodnego, po drugie Trybunał po raz pierwszy sprzeciwił się orze-
czeniu TS71  Jego zdaniem odmienny pogląd TS wyrażony w 2018 r  
nie zasługuje na odmienny wniosek, zważywszy, że jest po prostu 
niezrozumiały, przez co w tym zakresie wyrok został uznany za ultra 
vires  Dalej FTK dopowiada, że choć niektóre szczegóły argumentacji 
TSUE budzą spore zastrzeżenia, to interpretacja art. 123 TFUE podjęte 
przez TSUE nadal można uznać za możliwe do obrony z perspektywy 
metodologicznej (pkt 116 uzasadnienia) 

W ramach dialogu pomiędzy krajowymi sądami konstytucyjnymi 
a TS to orzecznictwo Niemieckiego FTK w największym stopniu wpły-
nęło na orzecznictwo europejskich sądów konstytucyjnych  Widać to 
zwłaszcza w uzasadnieniach sądów konstytucyjnych, w treści których 
odwołują się do orzeczeń FTK 

W podobnym tonie wypowiadają się sądy konstytucyjne Czech, 
Danii, Hiszpanii czy Rumunii  We wszystkich tych przypadkach sądy 
konstytucyjne nie wykonują wyroków TS, powołując się na ochronę 
konstytucji krajowej  Duński Sąd Najwyższy w sporze z TS na temat 

 71 J  Barcz, J  Kranz, op  cit , s  23 
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ogólnej zasady prawa UE zakazującej dyskryminacji ze względu na 
wiek, która była sprzeczna z ustawodawstwem krajowym, odrzucił 
wyrok TS  Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że nie może zastosować 
się do wyroku TS, ponieważ pierwszeństwo przepisów prawa UE nie 
może dotyczyć zasad niemających podstawy prawnej w traktatach72  
Czeski Trybunał Konstytucyjny w sprawie Holubec uznał, że wyrok TS 
(C-399/09) wykracza poza kompetencje przekazane UE na podstawie 
regulacji Konstytucji czeskiej73 

Warto przytoczyć również wypowiedź hiszpańskiego Sądu Najwyż-
szego, który rozstrzygał o skutkach prawnych wynikających z wyroku 
TS w sprawie C-502/19 dotyczącej Oriola Junquerasa74  Oriol Junqueras 
jest zwolennikiem niepodległości Katalonii, 14 października 2019 r  
został skazany za bunt oraz sprzeniewierzenie środków publicznych  
Sąd Najwyższy wymierzył karę 13 lat pozbawienia wolności oraz 13 
lat pozbawienia praw publicznych  Od 2017 r  Oriol Junqueras przeby-
wał w areszcie tymczasowym a 13 czerwca 2019 r  Centralna Komisja 
wyborcza ogłosiła, że został wybrany do Parlamentu Europejskiego  
Warunkiem objęcia urzędu jest złożenie ślubowania przed Komisją 
w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów  Jednak Sąd 
Najwyższy (postanowieniem z 14 czerwca 2019 r ) odmówił Oriolowi 
Junquerasowi zezwolenia na opuszczenie aresztu, co uniemożliwiło 
mu złożenie ślubowania i spowodowało wygaśnięcie mandatu 

W następstwie tych wydarzeń Sąd Najwyższy skierował do TS 
pytanie prejudycjalne, w którym pytał o zakres immunitetu przysłu-
gującego członkom PE  Trybunał Sprawiedliwości 19 grudnia 2019 r  
wydał wyrok, w którym stwierdził, że osobę, której wybór do PE 

 72 Wyrok duńskiego SN z 6 12 2016 r , nr 15/2014 Dansk Industri (Ajos), 
https://domstol dk/media/2udgvvvb/judgment-15-2014 pdf, s  42 i n  [dostęp: 
7 04 2022 r ]; E  Gualco, Clash of Titans 2.0. From Conflicting EU General Prin-
ciples to conflicting Jurisdictional Authorities: The Court of Justice and the Danish 
Supreme Court in the Dansk Industri Case, „European Papers” 2017, nr 2, s  223 i n 
 73 A  Wyrozumska, op  cit , s  52–53 
 74 Opis wyroku TS i postanowienia hiszpańskiego Sądu Najwyższego 
zob  B  Dziedzic, Hiszpania: postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 
9 stycznia 2020 r. w sprawie specjalnej o numerze 20907/2017, „Przegląd Sejmowy” 
2020, nr 5 
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został oficjalnie ogłoszony w czasie, gdy była tymczasowo areszto-
wana w sprawie o poważne przestępstwa, lecz której nie zezwolono 
na zastosowanie się do określonych wymogów przewidzianych przez 
prawo krajowe w następstwie takiego ogłoszenia i na udanie się do PE 
w celu wzięcia udziału w jego pierwszej sesji, należy uważać za osobę 
korzystającą z immunitetu  Ponadto immunitet parlamentarny ozna-
cza konieczność uchylenia zastosowanego wobec takiej osoby środka 
w postaci tymczasowego aresztowania w celu umożliwienia jej udania 
się do Parlamentu i dopełnienia tam wymaganych formalności75  Sąd 
Najwyższy w swoim orzeczeniu, niejako w odpowiedzi na wyrok TS 
uznał, że wykładnia immunitetu parlamentarzysty przedstawiona 
przez Trybunał może być zastosowana w podobnych lub tych samych 
warunkach w przyszłości  Natomiast w tym konkretnym przypadku 
sąd uznał za stosowne utrzymanie środka zapobiegawczego po uzy-
skaniu przez daną osobę statusu członka PE  W komentowanej sprawie 
Sąd Najwyższy sprecyzował, że pan Junqueras został skazany na karę 
pozbawienia wolności co z samego faktu bycia skazanym spowodowało 
jego niewybieralność  W sentencji wyroku Sąd postanowił, że nie ma 
podstaw do wypuszczenia pana Junquerasa na wolność, nie ma pod-
staw do zezwolenia na udanie się przez pana Junquerasa do siedziby PE 
i nie ma podstaw do ogłoszenia nieważności wyroku z 14 października 
2019 r  wydanego przez Izbę Karną Sądu Najwyższego 

Hiszpański Sąd Najwyższy co prawda uznał nadrzędność prawa 
unijnego nad krajowym, ale nie w nieograniczonym zakresie a opi-
sana powyżej sprawa lidera katalońskich separatystów pokazuje, jak 
wyraźnie zarysowują się granice stosowania tej zasady 

W maju 2021 r  TS wydał wyrok76 w odpowiedzi na pytania pre-
judycjalne skierowane przez sądy rumuńskie  Wnioski dotyczyły 
wykładni przepisów Karty Praw Podstawowych i decyzji Komisji 
2006/928 w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfi-
kacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie 

 75 Ibidem, s  253 
 76 Wyrok TS z dnia 18 maja 2021 r , Asociaţia „Forumul Judecătorilor din 
România” i in , sprawy połączone C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 
i C 397/19, ECLI:EU:C:2021:393 
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reform systemu sądownictwa oraz walki z korupcją  W wyroku tym TS 
orzekł, że zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten 
sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu rangi konstytucyjnej 
państwa członkowskiego, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd 
konstytucyjny tego państwa, w myśl którego sąd niższego rzędu nie jest 
uprawniony do niestosowania, z mocy własnych uprawnień, przepisu 
krajowego wchodzącego w zakres stosowania decyzji 2006/928, który 
to przepis uważa on, w świetle orzecznictwa Trybunału, za sprzeczny 
z tą decyzją lub z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE (pkt 7 uzasadnienia) 

Wynika z tego, iż sąd krajowy może nie stosować wyroków 
rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ich przestrzeganie 
naruszałoby prawo UE  Dnia 8 czerwca 2021 r  rumuński Trybunał 
Konstytucyjny w reakcji na wyrok TS wydał orzeczenie77, w którym 
odniósł się do unijnej zasady pierwszeństwa  Uznał, że sędzia może 
nie stosować przepisów krajowych sprzecznych z prawem UE, ale 
podkreślił nadrzędność Konstytucji  W omawianej sprawie mowa 
jest o decyzji Komisji 2006/928 a skoro chodzi o raporty mechanizmu 
współpracy i weryfikacji opracowane zgodnie z powyższą decyzją to, 
zdaniem Trybunału, sądy krajowe nie mogą pomijać prawa krajowego, 
które jest z nią sprzeczne  Swoje stanowisko Trybunał argumentował 
tym, iż raporty takie nie są przepisami prawa europejskiego 

6. Podsumowanie

Sądy konstytucyjne państw członkowskich w różny sposób reali-
zują zasady prawa unijnego przyjęte przez TS  Niemal od samego 
początku akcentują nadrzędność konstytucji narodowych nad prawem 
UE  Powołując się na zasadę tożsamości konstytucyjnej, wyznaczają 
granice ingerencji w system prawa krajowego i prowadzą ożywioną 
polemikę z TS lub wprost kwestionują legalność jego wyroków  Kon-
trola dokonywana przez sądy konstytucyjne odbywa się na podstawie 

 77 Wyrok rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2021 r , 
sygn  390/2021 
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ich własnych standardów konstytucyjnych i przepisów krajowych 
dotyczących powierzenia kompetencji UE  Trzeba również zauwa-
żyć, iż znaczenie orzeczeń tych sądów jest inne zarówno w relacjach 
wewnątrzunijnych, jak i krajowych  Niektóre z nich wpłynęły na 
orzecznictwo TS, np  wyrok w sprawie Taricco, inne miały oddźwięk 
jedynie na płaszczyźnie krajowej, np  wyrok duński  Podczas analizy 
wypowiedzi sądów konstytucyjnych nasuwa się refleksja, że orzecznic-
two z ostatnich lat może prowadzić do osłabienia integracji europejskiej 
oraz autorytetu TS 
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Rozdział VII 
Źródła prawa Unii Europejskiej

1. Uwagi ogólne

Unia Europejska dysponuje autonomicznym zbiorem źródeł prawa, 
który określa się terminem acquis communautaire. Pierwotnie termin 
acquis communautaire, zgodnie z językowym znaczeniem obejmował 
tzw  wspólnotowy dorobek prawny, czyli dorobek kształtowany przez 
Wspólnoty Europejskie  Wraz z wprowadzeniem zmian do prawa 
pierwotnego w latach 90  XX w , które zaowocowało wyróżnieniem 
struktury filarowej (na mocy Traktatu z Maastricht), zaproponowano 
rozróżnienie pojęć: acquis communautaire dla dorobku w pierwszym 
filarze i acquis unione dla drugiego i trzeciego filara  Obecnie jednak, 
wobec nieupowszechnienia się terminu acquis unione, pierwszy z ter-
minów uzyskał generalne zastosowanie na określenie całokształtu 
dorobku prawnego Unii  Zasadniczo zakres acquis communautaire 
buduje pięć elementów: prawo pierwotne, zasady prawa, umowy mię-
dzynarodowe, których stroną jest UE, prawo wtórne oraz orzecznic-
two TSUE  Wskazany system źródeł prawa stanowi cechę UE, która 
odróżnia ją od innych organizacji międzynarodowych i jest jednym 
z determinantów jej ponadnarodowego charakteru 

2. Hierarchia źródeł prawa Unii Europejskiej

Dokonując systematyki źródeł prawa i wskazując na ich hierar-
chiczne uporządkowanie, najwyżej w hierarchii należy wskazać prawo 
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pierwotne i zasady prawa  W skład prawa pierwotnego wchodzą trak-
taty założycielskie i reformujące, Karta Prawa Podstawowych oraz 
traktaty akcesyjne (wraz z załącznikami, aneksami, protokołami 
i deklaracjami)  O ile wymienione dokumenty są umowami międzyna-
rodowymi, z perspektywy prawa UE1 stanowią jej kartę konstytucyjną  
Wśród zasad prawa należy wskazać odrębną kategorię obejmującą 
zasady własne, inaczej określane jako zasady strukturalne lub ustro-
jowe Unii  Obok nich wymienia się zasady ogólne, tj  zasady zapoży-
czone z systemu prawa międzynarodowego i porządków krajowych 

Na kształt i zakres prawa pierwotnego i zasad prawa istotnie 
wpływa orzecznictwo TSUE, które dokonując wykładni i interpre-
tacji prawa Unii, kształtuje jego granice prawne  O ile orzecznictwo 
nie stanowi źródła prawa sensu stricto, jest rudymentarnym źródłem 
jego wykładni i interpretacji 

Na drugim miejscu w hierarchii źródeł prawa można wskazać 
umowy międzynarodowe zawierane między Unią a podmiotami trze-
cimi  Mogą one być także klasyfikowane w kategorii prawa wtórnego, 
ale ze względu na doniosłość podmiotów – stron umów międzynaro-
dowych i konsekwencje tychże umów, które „rozlewają” proces integra-
cyjny poza terytorium państw członkowskich, wydaje się właściwym 
przypisanie im niezależnej pozycji 

Na trzecim poziomie w hierarchii źródeł prawa należy wskazać 
prawo wtórne  Jest to zarówno obszar zdecydowanie największej 
działalności prawotwórczej instytucji Unii, jak i największego zróż-
nicowania form prawnych  Cechą wspólną wszystkich aktów prawa 
wtórnego jest to, że są to tzw  akty jednostronne, tj  stanowione przez 
instytucje Unii, w wykonaniu powierzonych im kompetencji, w dro-
dze autonomicznych procedur decyzyjnych  Ze względu na swoje 
wewnętrzne zróżnicowanie akty prawa wtórnego podlegają licznym 
podziałom  Prawo pierwotne w pierwszej kolejności wyróżnia akty 
wiążące i niewiążące  Wskazany podział nie ma jednak charakteru 

 1 Zob  pkt 163 opinii 2/13 TS (w pełnym składzie) z dnia 18 grudnia 2014 r , 
ECLI:EU:C:2014:2454, gdzie zastosowano termin „podstawowej karty konsty-
tucyjnej” oraz pkt 23 wyroku TS z dnia 23 kwietnia 1986 r , Parti écologiste „Les 
Verts” p  Parlamentowi Europejskiemu, sprawa C 294/83, ECLI:EU:C:1986:166 
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zupełnego  Elementem niemieszczącym się w traktatowym dualistycz-
nym podziale są porozumienia międzyinstytucjonalne, które mogą 
być zarówno aktami wiążącymi, jak i niewiążącymi 

Akty wiążące są najbardziej wewnętrznie zróżnicowaną grupą aktów  
Zasadniczo dzielą się na akty ustawodawcze i nieustawodawcze  Wśród 
aktów wiążących można także wyróżnić dodatkowy czwarty poziom 
hierarchicznej struktury acquis communautaire, który obejmuje akty 
delegowane i akty wykonawcze  Wymienione akty są stanowione na 
podstawie delegacji zawartej w tzw  akcie podstawowym (akt ustawo-
dawczy lub samoistny akt nieustawodawczy)  Relacja pomiędzy aktem 
podstawowym i wydanym w jego wykonaniu aktem delegowanym lub 
wykonawczym ma charakter relacji wertykalnego podporządkowania  

 » rozporządzenia
 » dyrektywy
 » decyzje

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

prawo pierwotne

 » traktaty założycielskie
 » traktaty reformujące
 » traktaty akcesyjne
 » karta praw podstawowych
 » traktaty o wystąpieniu

 » zasady własne 
 (strukturalne, ustrojowe)

 » zasady ogólne 
 (zapożyczone)

 » zalecenia
 » opinie
 » inne akty nienazwane

zasady prawa orzecznictwo 
TSUE

umowy 
międzynarodowe

prawo wtórne

porozumienia
międzyinstytucjonalneakty niewiążąceakty wiążące

akty ustawodawcze akty nieustawodawcze 
samoistne

akty nieustawodawcze

akty delegowane akty wykonawcze

akty wykonawcze KE akty wykonawcze RUE

Rys. Systematyka źródeł prawa Unii Europejskiej (opracowanie własne)
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Akty delegowane i wykonawcze są wobec aktu podstawowego zależne 
i hierarchicznie podporządkowane  Biorąc pod uwagę, że akt pod-
stawowy wykonuje prawo pierwotne, zauważalna jest trójszczeblowa 
relacja (prawo pierwotne – akt podstawowy – akt delegowany lub wyko-
nawczy)  W konsekwencji ważność i wykładnia aktu prawnego będzie 
przede wszystkim oceniania w świetle ważności i zakresu delegacji 
zawartej w akcie hierarchicznie nadrzędnym  Zamiar ukształtowania 
wskazanej struktury motywował kreatorów procesów integracyjnych 
do wprowadzenia rozróżnienia terminologicznego na akty ustawodaw-
cze i akty nieustawodawcze  Jak jednak zostanie wykazane w dalszej 
części rozdziału, przeprowadzony zabieg nie udał się w pełni 

3. Prawo pierwotne

Prawo pierwotne tworzą, co do zasady, umowy międzynarodowe 
zwarte między kreatorami procesów integracyjnych, tj  państwami 
członkowskimi  Traktaty ustanawiają cele UE, jej system instytu-
cjonalny oraz sposób podejmowania decyzji  Określają także zakres 
powierzonych Unii kompetencji oraz wskazują na sposób ich wykony-
wania, kształtując relacje między UE a jej państwami członkowskimi  
Każde działanie podejmowane przez UE jest oparte na traktatach  
Jak wskazano już wcześniej, często określane są kartą konstytucyjną 
UE  Wydaje się jednak, że absorpcja pojęć typowych dla systemów 
krajowych niepotrzebnie zniekształca postrzeganie UE, która, o ile 
posiada własne specyficzne ponadnarodowe cechy, pozostaje organi-
zacją międzynarodową 

Tworząc katalog prawa pierwotnego, w pierwszej kolejności należy 
wskazać traktaty założycielskie  Są nimi:

1  Traktat Paryski, tj  Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali (podpisany w 1951 r , wszedł w życie w 1952 r , 
wygasł w 2002 r ) – obecnie wymiar historyczny;

2  Traktaty Rzymskie, tj  Traktat ustanawiający Europejską Wspól-
notę Gospodarczą i Traktat ustanawiający Europejską  Wspólnotę 
Energii Atomowej (podpisane w 1957 r , weszły w życie w 1958 r );
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3  Traktat z Maastricht (podpisany w 1992 r , wszedł w życie 
w 1993 r ); traktat ustanowił Unię Europejską i zreformował 
Wspólnotę Europejską 

Następnie w skład prawa pierwotnego wchodzą traktaty reformu-
jące (rewizyjne)  Do najważniejszych traktatów reformujących należą:

1  Jednolity Akt Europejski (podpisany w 1986 r , wszedł w życie 
w 1987 r );

2  Traktat z Maastricht;
3  Traktat z Amsterdamu (podpisany w 1997 r , wszedł w życie 

w 1999 r );
4  Traktat Nicejski (podpisany w 2001 r , wszedł w życie w 2003 r );
5  Traktat Lizboński (podpisany w 2007 r , wszedł w życie w 2009 r ) 
Ostatni z wymienionych, Traktat z Lizbony, stanowi obecnie 

podstawę kształtowania treści trzech podstawowych traktatów Unii, 
tj  Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej 

Katalog dopełniają traktaty akcesyjne:
1  Traktat o przystąpieniu Chorwacji (2012);
2  Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii (2005);
3  Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, 

Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003);
4  Traktat o przystąpieniu Austrii, Szwecji, Finlandii (1994);
5  Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii (1985);
6  Traktat o przystąpieniu Grecji (1979);
7  Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Zjednoczonego Kró-

lestwa (1972) 
Ostatnim elementem prawa pierwotnego są umowy o wystąpieniu, 

zawierane między UE a występującym państwem członkowskim  Od 
wejścia w życie TL, Unia dysponuje autonomiczną procedurą w spra-
wie wystąpienia, która dotychczas została użyta raz w negocjacjach ze 
Zjednoczonym Królestwem  Wobec mało precyzyjnych postanowień 
prawa pierwotnego UE wraz ze swoimi państwami członkowskimi 
przyjęła formułę, w ramach której wyróżniono tylko dwie strony 
umowy o wystąpieniu  Okazało się to skuteczne w procesie negocjacji  
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W przypadku ewentualnego ponownego wszczęcia procedury Unia 
najprawdopodobniej pozostanie przy sprawdzonych metodach  W ten 
sposób umowy o wystąpieniu, których stronami nie są wszystkie pań-
stwa członkowskie, są atypowym elementem prawa pierwotnego 

Źródłem prawa pierwotnego nie jest Traktat ustanawiający Kon-
stytucję dla Europy (2004 r ), który został przyjęty przez Konwent 
europejski, a następnie odrzucony na etapie ratyfikacji  W skład prawa 
pierwotnego wchodzą aneksy, załączniki i protokoły, które podob-
nie jak same traktaty mają moc prawnie wiążącą  W szczególności 
równoważnym traktatom elementem prawa pierwotnego jest Karta 
Praw Podstawowych, która uzyskała aktualny status na mocy Trak-
tatu z Lizbony  Odmienny charakter prawny zachowują natomiast 
dołączane do traktatów deklaracje  Nie mają one bowiem charakteru 
wiążącego, ale stanowią podstawę wykładni i interpretacji postanowień 
traktatowych  Często stanowiska przyjęte w deklaracjach załączanych 
do traktatu, wraz z jego wejściem w życie, są włączane do prawa Unii 
za pośrednictwem prawa wtórnego 

4. Zasady prawa i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej

Ściśle powiązane z prawem pierwotnym są zasady prawa, które wprost 
wynikają z treści traktatów lub są „wyciągane” z tychże traktatów przez 
TSUE  W skład zasad prawa wchodzą zasady strukturalne (ustrojowe), 
które są zasadami własnymi Unii oraz zasady ogólne, tj  zasady utrwa-
lone w prawie państw członkowskich lub prawie międzynarodowym, 
a obowiązujące w prawie Unii w niezmienionej treści 

Potrzeba stworzenia katalogu zasad ustrojowych powstała już 
w latach 60  XX w , gdy procesowi pogłębianiu integracji europejskiej 
nie towarzyszyła ewolucja prawa pierwotnego  Działalność jurydyczna 
TSUE jest często opisywana przez zastosowanie typowego dla systemu 
prawa amerykańskiego terminu tzw  aktywizmu jurydycznego (ang  
judicial activism)  Aktywizm jurydyczny istotnie wpływa na proces 
pogłębiania integracji europejskiej  Poprzez często bardzo progresywną 
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wykładnię traktatów wydobywa zasady, które zdaniem TSUE imma-
nentnie tkwią w prawie pierwotnym  Orzeczenia TSUE, a szczególnie 
wyroki zapadłe w procedurze pytań prejudycjalnych, o ile formalnie 
nie mają charakteru precedensów i jakkolwiek formalnie wiążą tylko 
sąd, który zadał pytanie prejudycjalne, to w praktyce są najważniej-
szymi źródłami interpretacji prawa UE, wiążącymi dla wszystkich  
Wydane dotychczas orzeczenia wstępne zawierały rozstrzygnięcia naj-
bardziej doniosłe dla rozwoju i kształtu prawa UE  Odpowiedzi TSUE 
na pytania prejudycjalne kształtują zasady ustrojowe prawa UE, takie 
jak: zasada skutku bezpośredniego, pierwszeństwa prawa UE, skutku 
pośredniego prawa UE, czy odpowiedzialności odszkodowawczej pań-
stwa członkowskiego wobec jednostki2  Zasadotwórcza działalność 
TSUE wciąż zachowuje swoją aktualność, przykładowo w obszarze 
swobodnego przepływu osób, czy kwestiach ustrojowych  Obecnie 
istotne znaczenie ma ożywione dążenie do określania granic i definicji 
zasad demokratycznych, w tym praworządności 

Wykładnia traktatów dokonywana przez TSUE wskazuje ponadto 
zakres zapożyczenia zasad ogólnych  Może także skutkować prze-
kształceniem zasad ogólnych w zasady ustrojowe  Ma to miejsce wtedy, 
gdy TSUE, pomimo zachowania pewnych, pierwotnych cech danej 
zasady, uzupełnia ją w nową treść  Zwykle konieczność wprowadzenia 
modyfikacji wynika ze specyficznej struktury instytucjonalnej, czy 
charakteru prawnego Unii, którego konsekwencją jest konieczność 
dostosowania dotychczasowych zasad prawa krajowego lub między-
narodowego do Unii będącej atypową organizacją międzynarodową  
Ponadto, gdy zasady ogólne wynikają z porządków konstytucyjnych 
państw członkowskich, konieczność nadawania im nowej, „ponad-
narodowej” treści, wynika z różnorodności i odmienności występu-
jących w krajowych systemach konstytucyjnych  Przykładem zasady 
ustrojowej Unii, pierwotnie zapożyczonej z systemów krajowych, jest 
zasada demokratyczna 

 2 A  Szachoń, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europej-
skiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red  A  Kuś, Lublin 2010, s  169–170; 
R  Grzeszczak, A  Zawidzka [w:] Źródła prawa Unii Europejskiej, red  J  Barcz, 
Warszawa 2010, s  1–36 
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W ramach kształtowania katalogu zasad ustrojowych i ogólnych 
TSUE włączył także do acquis communautaire umowy międzynaro-
dowe, których stronami są państwa członkowskie Unii (np  europejska 
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności)  
W konsekwencji, zgodnie z dorobkiem orzeczniczym TSUE, umowy 
międzynarodowe, nawet jeżeli ich stroną nie jest Unia, ale stanowią 
one element systemu prawnego kreatorów procesów integracyjnych, 
mogą tworzyć pomocnicze źródło w systemie acquis communautaire.

Zasady ogólne, inaczej zasady zapożyczone, obejmują natomiast 
katalog norm dotyczących najistotniejszych koncepcji prawa i sprawie-
dliwości, jakim podlega cały porządek prawny  Przykładowo w kata-
logu zasad zapożyczonych można wyodrębnić zasadę pewności prawa, 
czy zasadę niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit)  Zakres zasto-
sowania zasad zapożyczonych określa w swoim orzecznictwie TSUE 

5. Umowy międzynarodowe

Zgodnie z orzecznictwem TSUE prawo międzynarodowe jest nad-
rzędne w stosunku do prawa wtórnego UE  Umowy międzynarodowe 
obejmują umowy zawarte między UE a innymi podmiotami prawa 
międzynarodowego  Zgodnie z postanowieniami prawa pierwotnego3 
Unia może zawierać umowy z jednym lub z większą liczbą państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych, jeżeli alternatywnie speł-
niona jest jedna z poniżej wymienionych przesłanek:

1) przewidują to Traktaty;
2) gdy zawarcie umowy jest niezbędne do osiągnięcia, w ramach 

polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Traktatach;
3) gdy zawarcie umowy jest przewidziane w prawnie wiążącym 

akcie Unii;
4) gdy zawarcie umowy może mieć wpływ na wspólne zasady lub 

zmienić ich zakres 

 3 Art  216 TFUE 
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Umowy międzynarodowe mogą być zawierane z podmiotem prawa 
międzynarodowego „samodzielnie” przez Unię lub przy współudziale 
państw członkowskich  W pierwszym przypadku, postanowienia 
TFUE4, które w aktualnej formie inkorporują dotychczasowy doro-
bek orzeczniczy ETS5, stanowią, że Unia ma wyłączną kompetencję 
do zawierania umów międzynarodowych w trzech alternatywnych 
przypadkach  Po pierwsze, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane 
w akcie ustawodawczym Unii  Po drugie, zawarcie umowy jest nie-
zbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kom-
petencji  Po trzecie, gdy zawarcie umowy może wpływać na wspólne 
zasady lub zmieniać ich zakres  W aktualnej praktyce oznacza to, że 
Unia jako podmiot prawa międzynarodowego we własnym imieniu 
negocjuje i zawiera umowy międzynarodowe w obszarze kompetencji 
wyłącznych  Jednocześnie zakres kompetencji wyłącznych Unii obej-
muje także te elementy kompetencji dzielonych, które przez działal-
ność prawotwórczą Unii zostały de facto przekształcone w wyłączne 
(zob  kompetencje wyłączne przez ich wykonywanie) 

W pozostałym zakresie umowy są zawierane w formule tzw  umów 
mieszanych  Oznacza to, że umowę z podmiotem zewnętrznym zawiera 
jednocześnie UE i jej państwa członkowskie  Państwa członkowskie 
są zobowiązane do wyrażenia zgody (ratyfikacji) na wejście w życie 
umowy  Oznacza to także, że sposób negocjowania takiej umowy 
może być inny od procedury przewidzianej w prawie pierwotnym6 
i może wymagać przyjęcia aktu wewnętrznego Unii w celu podzielenia 
się obowiązkami negocjacyjnymi 

Podstawowym celem umów międzynarodowych, wraz z okre-
ślaniem zasad współpracy z podmiotami prawa międzynarodowego, 
jest „ rozlanie” prawa Unii poza terytorium państw członkowskich 
(tzw   rozszerzanie integracji europejskiej)  Zawierane przez Unię 

 4 Art  3 ust  2 TFUE 
 5 Zob  orzeczenie w sprawie ERTA (wyrok TS z dnia 31 marca 1971 r , Komi-
sja Wspólnot Europejskich p  Rada Wspólnot Europejskich, sprawa C 22/70, 
ECLI:EU:C:1971:32) oraz opinia TS 1/94 (opinia TS z dnia 15 listopada 1994 r , 
ECLI:EU:C:1994:384) 
 6 Art  207 i 218 TFUE 
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umowy zasadniczo można podzielić na trzy rodzaje  Pierwszy z wymie-
nionych obejmuje układy stowarzyszeniowe7  Stronami takich umów 
są co do zasady: 1) kraje i terytoria pozaeuropejskie, z którymi pań-
stwa członkowskie Unii łączą szczególne więzi; 2) członkowie EFTA; 
3) potencjalni członkowie Unii  Układy o stowarzyszeniu obejmują 
wiele obszarów polityki, z których najważniejszą jest współpraca 
gospodarcza  Najszerszy zakres współpracy, „rozlewający” na sygna-
tariuszy acquis communautaire w obszarze rynku wewnętrznego 
i swobodny przepływ osób w ramach strefy Schengen, Unia realizuje 
z państwami EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria)  
Wskazana współpraca jest na tyle głęboka i relewantna, że wymienione 
państwa określa się terminem państw nieczłonkowskich, dla odróż-
nienia od pozostałych stron umów międzynarodowych, tzw  państw 
trzecich  Drugim rodzajem umów są umowy o partnerstwie i współ-
pracy (UPiW)  Mają one na celu nawiązanie długotrwałych relacji 
nastawionych przede wszystkim na współpracę gospodarczą i rozwój 
instytucji demokratycznych w państwach trzecich  Ostatni, trzeci 
rodzaj to umowy handlowe  Jedną z niewielu kompetencji wyłącznych 
de lege jest Wspólna Polityka Handlowa, która wyznacza ramy dla 
współpracy handlowej z państwami trzecimi 

6. Prawo wtórne – akty wiążące. Akty ustawodawcze i nieustawodawcze

Wskazany w artykule 288 TFUE katalog wiążących aktów prawnych 
obejmuje:

1  rozporządzenia,
2  dyrektywy i 
3  decyzje 
Między wymienionymi instrumentami nie ma relacji nadrzędności, 

a instytucje Unii dokonując wyboru co do formy prawnej, biorą pod 
uwagę specyficzne cechy, które wykazano w dalszej części rozdziału  
Jednocześnie należy pamiętać, że dokonując kategoryzacji aktów prawa 

 7 Art  217 TFUE 
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wtórnego, należy także pamiętać, iż z utrwalonego orzecznictwa TSUE 
wynika, że ustalenie charakteru prawnego aktu nie zależy tylko od jego 
oficjalnego tytułu, ale powinno przede wszystkim brać pod uwagę jego 
cel oraz zawartość  Po wejściu w życie TL jest to szczególnie aktualne 
dla odróżnienia rozporządzeń i decyzji o charakterze normatywnym 
od decyzji indywidualnych 

Wymienione instrumenty prawne, wraz z wejściem w życie TL, 
uzyskały status aktów prawnych Unii, co oznacza, że stanowią one 
formę działania UE rozumianej jako organizacja międzynarodowa  
Rozporządzenia, dyrektywy i niektóre decyzje stanowią akty nor-
matywne w znaczeniu prawa UE  Można je także określić jako akty 
legislacyjne Unii8 [nie mylić z aktualnym terminem legislative acts 
użytym w anglojęzycznej wersji TFUE i TUE]  Wskazany charakter 
normatywny oznacza, że wymienione akty: 1) mają moc prawnie 
wiążącą; 2) stanowią normy (zachowania się) o zasięgu ogólnym; 
3) wywołują skutki zewnętrzne, w tym znaczeniu, że obowiązują one 
w sferze zewnętrznej lub wywołują skutki w tej sferze (w państwach 
członkowskich lub wobec państw członkowskich i innych adresatów); 
4) przyjmowane są jednostronnie przez instytucje Unii zgodnie z prze-
widzianą procedurą; 5) podstawą ich przyjęcia jest prawo pierwotne 
(bezpośrednio lub pośrednio)  Przedmiotową definicją nie są objęte 
decyzje wskazujące adresatów (decyzje indywidualne), gdyż ze swej 
natury są one aktami stosowania prawa  Wskazane powyżej cechy 
wykazują rozporządzenia, dyrektywy i niektóre decyzje, niezależnie 
od procedury, w której zostały przyjęte  Tak więc, co do zasady, roz-
porządzenia, dyrektywy i decyzje ustawodawcze i nieustawodawcze są 
aktami stanowienia prawa (charakter normatywny)  Wyjątek stanowią 
akty wykonawcze przyjmowane w procedurze komitologicznej, jeżeli 
zachowują charakter aktów indywidualnych  Dotyczy to wyłącznie 
decyzji wykonawczych 

 8 Por  L  Senden, Soft Law in European Community Law, Hart Publishing, 
2004, s  45; A  Wróbel, Komentarz do art. 288, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz LEX. Tom I, red  A  Wróbel, Warszawa 2012, s  689 
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Podstawowy podział rozporządzeń, dyrektyw i decyzji wynika 
z zastosowanej procedury  Procedura ustawodawcza prowadzi do przy-
jęcia aktów ustawodawczych  Jeżeli akt ustawodawczy zawiera delega-
cję przyjęcia aktu delegowanego lub wykonawczego, instytucje Unii 
mogą wszcząć odpowiednią procedurę nieustawodawczą  Akty wiążące 
przyjmowane w drodze procedury nieustawodawczej będą określane 
jako akty nieustawodawcze  Możliwe jest także przyjmowanie wiążą-
cych aktów Unii w oparciu o samoistne procedury nieustawodawcze, 
tj  wtedy, gdy traktaty przewidują kompetencję proceduralną Unii 
przyjęcia aktu prawnego, ale nie odsyłają do procedury ustawodawczej  
Akty przyjęte w wykonaniu tychże procedur doktrynalnie określane 
są jako „inne” akty nieustawodawcze lub akty „bezprzymiotnikowe”  
Można je także określić jako akty nieustawodawcze samoistne  Wska-
zany akt nieustawodawczy samoistny może być także podstawą przy-
jęcia aktów wykonawczych 

Wymienione przymiotniki (ustawodawcze, nieustawodawcze) 
mogą wskazywać na pewne wzajemne zależności  Po pierwsze, akty 
delegowane i wykonawcze (akty nieustawodawcze) będą ex lege hie-
rarchicznie niższe wobec stanowiących podstawę ich przyjęcia aktów 
ustawodawczych i aktów nieustawodawczych samoistnych  W tym 
obszarze można wyróżnić trójszczeblową strukturę pionową: 1) prawo 
pierwotne; 2) akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze stanowiące 
podstawę przyjęcia aktów wykonawczych; 3) akty delegowane i akty 
wykonawcze  Po drugie, akty ustawodawcze, ze względu na sposób ich 
przyjęcia, zawierają relatywnie najszerszą legitymację demokratyczną  
Wynika to z cech charakterystycznych samej procedury, a szczególnie 
zwykłej procedury ustawodawczej  W konsekwencji jest zasadą, że 
akty ustawodawcze powinny obejmować każdy istotny obszar działal-
ności legislacyjnej Unii, tam, gdzie traktaty nie zastrzegają procedury 
samoistnej  Po trzecie, akty ustawodawcze spełniają te same kryteria 
materialne co akty nieustawodawcze samoistne  Oznacza to, że są sta-
nowione wprost w wykonaniu postawień prawa pierwotnego i regulują 
istotne obszary kompetencji Unii  Po czwarte, ze względu na swój 
charakter, wskazane instrumenty są jednym z tych elementów, który 
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odróżnia UE od innych organizacji międzynarodowych i determinują 
jej ponadnarodowy wymiar 

Akty ustawodawcze stanowione są wyłącznie w tych obszarach, 
gdzie prawo pierwotne wprost wskazuje na procedurę ustawodaw-
czą  Akty nieustawodawcze samoistne są przyjmowane zasadniczo 
w trzech przypadkach  Po pierwsze, aktami nieustawodawczymi są 
decyzje przyjmowane we WPZiB9  Po drugie, akty nieustawodawcze 
są przyjmowane, gdy TFUE zawiera postanowienia kompetencyjne, 
które umożliwiają Radzie przyjęcia aktów prawnych bez udziału PE 
lub po konsultacji z PE, ale prawo pierwotne nie stanowi, że akty te są 
przyjmowane w drodze specjalnej procedury ustawodawczej  Po trzecie, 
za akty nieustawodawcze samoistne, należy uznać pozostałe rozporzą-
dzenia, dyrektywy i decyzje, które są stanowione w wykonaniu posta-
nowień traktatowych, a nie są włączone w zdefiniowane procedury 
traktatowe, tj  procedurę ustawodawczą, delegowaną i wykonawczą 

Szczególną kategorię aktów nieustawodawczych stanowią akty dele-
gowane i wykonawcze  Przyjmowanie aktów delegowanych i wyko-
nawczych jest rozłączne i nie można ich stosować zamiennie  Pierwsze 
z nich są relatywnie nowe w systemie prawnym Unii, gdyż zostały 
wprowadzone przez TL  Akty wykonawcze są natomiast przyjmo-
wane w dobrze znanym systemie komitologicznym, który posiada 
rozpoznawalny system kontroli działalności prawotwórczej Unii  Sama 
rozpoznawalność aktów wykonawczych i ich powszechność nie jest 
przesłanką warunkującą wybór pomiędzy procedurą stanowienia 
aktów delegowanych i procedurą komitologiczną  Cechą wspólną 
dla obu rodzajów jest ich stanowienie na podstawie delegacji zwartej 
w tzw  akcie podstawowym 

Akty delegowane przyjmuje KE w celu uzupełnienia lub zmiany 
treści aktów ustawodawczych (charakter quasi-legislacyjny)  Modyfi-
kacje mogą dotyczyć tylko innych niż istotne elementów aktu, a sposób 
wykonywania delegacji podlega kontroli ze strony unijnych legislato-
rów  Mogą oni skorzystać z prawa odwołania delegacji lub wniesienia 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego przedstawionego przez KE  Akty 

 9 W ramach WPZiB przyjmowane są także decyzje wykonawcze 
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delegowane, odmiennie od aktów wykonawczych, dotyczą kompeten-
cji powierzonych Unii, z których wykonywania zrezygnowali unijni 
legislatorzy  Zwykle to pewne „pełnomocnictwo” delegowane Komisji 
wynika z wysoce technicznego charakteru modyfikacji lub potrzeby 
zapewnienia efektywności i szybkości procesu decyzyjnego 

Od aktów delegowanych należy odróżnić akty wykonawcze, sta-
nowione przez KE (komitologia) lub przez RUE  Akty wykonawcze, 
po reformie wprowadzonej na mocy TL, będą w większości przypad-
ków mieć charakter wykonawczy, ale wciąż także mogą być aktami 
quasi-legislacyjnymi, podobnymi w tym zakresie do aktów delego-
wanych  Co jest jednak charakterystyczne, będą one zakresem przed-
miotowym obejmować kompetencje państw członkowskich, a nie 
obszar przyznania  Jak bowiem wynika z prawa pierwotnego10, akty 
wykonawcze zastępują działania państw członkowskich w zakresie 
wykonywania prawa Unii, w przypadkach, gdy konieczne są jednolite 
warunki wykonywania aktów Unii 

Obok różnic wynikających z wykładni celowościowej aktów delego-
wanych i wykonawczych odmiennie będzie wyglądał proces ich przyj-
mowania11  Po pierwsze, w przypadku aktów delegowanych traktatowa 
norma kompetencyjna jest wystarczająca do określenia procedury ich 
przyjęcia  Oznacza to, że każdy akt ustawodawczy zawierający umo-
cowanie do przyjęcia aktu delegowanego kształtuje także warunki 
przyjęcia aktu nieustawodawczego, od przypadku do przypadku (ang  
case by case)  W praktyce pełną swobodę kształtowania procedury 
przyjęcia aktów delegowanych ograniczają porozumienia międzyin-
stytucjonalne  Niezależnie zakres uprawnień dyskrecjonalnych KE 
jest szerszy, w porównaniu z procedurą stanowienia aktów wykonaw-
czych  Po drugie, akty wykonawcze może stanowić zarówno Komisja, 
jak i Rada, akty delegowane przyjmuje natomiast wyłącznie Komisja  
Po trzecie, procedura stanowienia aktów delegowanych nie przewi-
duje włączenia w proces ich stanowienia komitetów, występujących 

 10 Art  291 TFUE 
 11 Por  A  Hardacre, M  Kaeding, Delegated and Implementing Acts, The 
New Comotilogy, Maastricht 2010, s  14 
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w procedurach komitologicznych  Po czwarte, obie procedury różnią 
się zakresem uprawnień nadzorczych PE i RUE  W systemie komito-
logicznym kontrola oparta jest na udziale komitetów komitolgicznych 
w procedurze  W systemie aktów delegowanych traktaty przewidują 
przysługujące legislatorom prawo sprzeciwu i odwołania 

6.1. Rozporządzenie

Zgodnie z treścią TFUE12 rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże 
w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Człon-
kowskich  Stanowi instrument najgłębszej ingerencji prawodawcy unij-
nego w krajowe porządki prawne  Prowadzi do ujednolicenia krajowych 
porządków prawnych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, które 
powinno we wszystkich państwach członkowskich jednolicie obowią-
zywać i być stosowane  Ze względu na wskazany efekt, zgodnie z zasa-
dami proporcjonalności i pomocniczości, jeżeli traktatowa norma 
kompetencyjna przewiduje, że prawodawca unijny posiada wybór co do 
instrumentu prawnego, unijny legislator jest zobowiązany do wyboru 
środka, który osiągając zamierzony cel, najmniej ingeruje w porządek 
krajowy  Oznacza to, że w przypadku, gdy postanowienia traktatowe 
dają możliwość wyboru, legislatorzy w pierwszej kolejności powinni 
przyjąć dyrektywę, a nie rozporządzenie  Przypominając, wskazana 
zasada nie ma zastosowania do kompetencji wyłącznych  Traktaty 
ponadto mogą wykazywać preferencje dla określonego rodzaju aktów 
prawnych (np  preferencja dla dyrektyw w PWBiS) 

Rozporządzenia są aktami normatywnymi13 (aktami stanowienia 
prawa), które mają charakter abstrakcyjny i generalny, skutecznymi erga 
omnes  Oznacza to, że są one kierowane do ogólnie (generalnie) okre-
ślonego kręgu adresatów i dotyczą ogólnie (abstrakcyjnie) określonych 
stanów prawnych  Rozporządzenia są kierowane zarówno do państw 
członkowskich, jak i ich organów oraz jednostek  W najnowszym 

 12 Art  288 ak  2 TFUE 
 13 Także w świetle prawa polskiego, zob  wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 16 11 2011 r , SK 45/09, OTK-A 2011, Nr 9, poz  97, cz  III, pkt  1 4 i 1 5 uzasadnienia 
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orzecznictwie TSUE podkreśla się, że to właśnie abstrakcyjnie okre-
ślony krąg adresatów pozwala na odróżnienie rozporządzenia jako 
aktu normatywnego (stanowienia praw), od decyzji indywidualnej14 

Konstrukcja normatywna rozporządzenia jest nierozerwalnie zwią-
zana z zasadą bezpośredniego obowiązywania, która łączy w sobie 
bezpośrednie stosowanie rozporządzenia oraz jego bezpośredni skutek  
Bezpośrednie stosowanie oznacza, że obowiązują one automatycznie 
wraz z wejściem w życie, nie wymagając podjęcia działań legislacyj-
nych ze strony organów krajowych  Państwa członkowskie nie mogą 
ograniczyć ich zasięgu terytorialnego  Oznacza to także, że państwa 
członkowskie nie mogą stosować tylko części norm rozporządzenia, 
np  wyłączając stosowanie wybranych jego postanowień, którym pań-
stwo się sprzeciwiło lub uważa je za sprzeczne z interesem narodo-
wym15  Z doktryny i orzecznictwa TSUE wynika także zasada skutku 
bezpośredniego rozporządzeń  W wyroku w sprawie Politi16, dokonu-
jąc wykładni zasady bezpośredniego obowiązywania rozporządzenia, 
Trybunał wskazał, iż ze względu na swoją naturę prawną i funkcję 
w systemie źródeł prawa, rozporządzenie posiada skutek bezpośredni, 
i jako takie może tworzyć prawa podmiotowe, których ochrona należy 
do sądów krajowych17 

Prawo pierwotne stanowi, że rozporządzenia obowiązują 
„we wszystkich Państwach Członkowskich”  Oznacza to, po pierw-
sze, że rozporządzenia nie są tylko wiążące „dla” wszystkich państw 
członkowskich, ale także są skierowane do ich obywateli  Po drugie, 
obowiązywanie „we wszystkich państwach członkowskich”, interpre-
towane w ten sposób, że rozporządzenie zawiera jednakowo brzmiące 

 14 Pkt  187–188 wyroku Sądu pierwszej instancji z dnia 21 września 2005 r , 
Ahmed Ali Yusuf i Al Barakaat International Foundation p  Radzie Unii Euro-
pejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, sprawa T-306/01, ECLI:EU:T:2005:331; 
C  Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom 1, 
Warszawa 2000, s  494 
 15 A  Wróbel, Komentarz do art. 288, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz LEX. Tom I, red  A  Wróbel, Warszawa 2012, s  646 
 16 Pkt 9 wyroku TS z dnia 14 grudnia 1971 r , Politi s a s  p  Ministero delle 
Finanze della Repubblica Italiana, sprawa C 43–71, ECLI:EU:C:1971:122 
 17 C 43/71, pkt 5 
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reguły dla wszystkich państw członkowskich i wszystkich ich obywateli 
(obowiązujących na całym terytorium Unii), jest warunkiem sine qua 
non uznania danego aktu za rozporządzenie 

6.2. Dyrektywa

Zgodnie z prawem pierwotnym18 dyrektywa wiąże każde Państwo 
Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, 
który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę 
wyboru formy i środków  Dyrektywa jest aktem nieznanym w krajo-
wych porządkach prawnych, dlatego także jest nazywana swoistym 
(specyficznym) aktem prawa UE  Szczególną cechą dyrektyw, odróż-
niającą je od pozostałych aktów prawnych Unii, jest to, że wymaga 
ona od państw członkowskich podjęcia działań implementacyjnych, 
polegających na włączeniu norm dyrektywy do porządku krajowego 
za pomocą instrumentów krajowych19  Etap implementacji jest zasad-
niczym elementem odróżniającym dyrektywę od rozporządzenia i ma 
w założeniu zapewniać równowagę w podziale kompetencji między 
Unią i państwami członkowskimi  Sam proces implementacji jest 
najbardziej widzialnym elementem wykonywania prawa Unii przez 
organy krajowe  Dwupoziomowe stanowienia prawa (ang  two-stage 
legislation)20 lub pośredni model legislacji21 oznacza, że po etapie obej-
mującym unijną procedurę legislacyjną następuje etap implementacji 
dyrektywy  Po prawidłowej implementacji dyrektywa przestaje być 
obowiązująca „dla” państw członkowskich, a staje się obowiązująca 

„w” państwach członkowskich  Implementacja dyrektywy polega 
natomiast na podjęciu takich działań wykonawczych, które włączają 

 18 Art  288 ak  3 TFUE 
 19 Tak M  Domańska, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, 
Warszawa 2014, s  44 
 20 Tak S  Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, 
[w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia ustrojowe, red  J  Barcz, Warszawa 
2006, s  191; B  Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do 
prawa krajowego, Kraków 2004, s  39 
 21 Pkt 16 wyroku TS z dnia 29 czerwca 1993 r , Government of Gibraltar 
p  Radzie Wspólnot Europejskich, sprawa C 298/89, ECLI:EU:C:1993:267 
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normy prawne zawarte w dyrektywie do systemu prawa krajowego 
wraz z zapewnieniem im skuteczności 

W procesie implementacji należy wyróżnić dwie fazy: fazę trans-
pozycji oraz fazę wykonywania22  Transpozycja, w znaczeniu norma-
tywnym, polega na podjęciu działań legislacyjnych mających na celu 
włączenie norm dyrektywy do porządku państwa członkowskiego za 
pomocą instrumentów krajowych  W aspekcie organizacyjnym polega 
natomiast na stworzeniu administracyjno-prawnych ram dla prawi-
dłowego stosowania i egzekwowania krajowych przepisów inkorporu-
jących przepisy zawarte w dyrektywie  Większość dyrektyw wymaga 
podjęcia zarówno działań normatywnych, jak i organizacyjnych  Może 
jednak się zdarzyć sytuacja, że działania legislacyjne nie są potrzebne  
Transpozycja w takim przypadku będzie obejmować jedynie działania 
organizacyjne  Wraz z transpozycją dyrektywy do systemu krajowego 
rozpoczyna się etap związania jej normami jednostek, nie kończy 
jednak czynności implementacyjnych po stronie organów krajowych  
Państwo członkowskie wchodzi bowiem w drugi etap implementacji 
polegający na zapewnieniu stosowania i egzekwowania dyrektywy 
(faza wykonywania) 

Zasadniczo dyrektywy stanowione przez instytucje UE wiążą 
wszystkie państwa członkowskie, chociaż sama treść dyrektywy może 
w sposób zawężający określić krąg podmiotów, do których jest adreso-
wana  Dyrektywy są kierowane do państw, a nie ich organów, chociaż 
to organy krajowe będą odpowiadać za podjęcie działań implemen-
tacyjnych  Implementując dyrektywę, państwo członkowskie zwią-
zane jest rezultatem, który ma być osiągnięty  Rezultat określa się na 
podstawie wykładni postanowień dyrektywy  Upływ wskazanego 
w treści dyrektywy terminu implementacji powoduje, że po stronie 
państwa powstaje odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe jej 
implementowanie (wdrożenie)  Każda z dyrektyw wskazuje termin, 
którego upływ zamyka ramy czasowe dla działań transpozycyjnych  

 22 Zob  opinia Rzecznika Generalnego L A  Geelhoeda przedstawiona w dniu 
23 września 2004 r , sprawa C 494/01, Komisja Wspólnot Europejskich p  Irlandii, 
ECLI:EU:C:2004:546 
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Od wejścia w życie dyrektywy do upływu terminu transpozycji normy 
dyrektywy są wiążące (obowiązują) tylko dla państw członkowskich 
(wiąże w zakresie, w którym zobowiązuje państwo do podjęcia działań 
transpozycyjnych)  W tym czasie normy materialne dyrektywy nie 
mogą stać się podstawą dla rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych  
Data wejścia w życie postanowień dyrektyw stanowi moment nałożenia 
na państwo pozytywnego obowiązku podjęcia działań implementa-
cyjnych  Jednocześnie od strony negatywnej oznacza wprowadzenie 
zakazu podejmowania działań, które udaremniałyby osiągnięcie celu 
wyznaczonego przez dyrektywę (efekt blokujący)  Wraz z upływem 
terminu transpozycji normy zawarte pierwotnie w dyrektywie powinny 
wiązać jednostki za pośrednictwem krajowych aktów prawnych przy-
jętych jako środki implementujące 

Upływ wskazanego w treści dyrektywy terminu implementacji 
powoduje, że po stronie państwa powstaje odpowiedzialność za prawi-
dłowe i terminowe jej implementowanie  Konsekwencją nieterminowej 
lub nieprawidłowej implementacji może być: bezpośrednie obowiązy-
wanie postanowień dyrektywy, roszczenie odszkodowawcze, skarga na 
niewykonywanie zobowiązań traktatowych oraz ewentualnie sankcje 
wynikające wprost z treści dyrektywy 

Z utrwalonego orzecznictwa TSUE23 wynika, że normy dyrektywy 
są bezpośrednio skuteczne (obowiązujące), jeżeli są sformułowane 
w sposób jasny, precyzyjny i bezwarunkowy, a ich stosowanie nie jest 
uzależnione od dalszych działań ze strony organów unijnych lub orga-
nów państw członkowskich24  Bezpośrednia skuteczność (obowiązywa-
nie) dyrektyw dotyczy jednak tylko relacji wertykalnych, czyli takich, 
gdy jednostka może żądać wykonania przez państwo, jego organy lub 

 23 Pkt 4 i n  wyroku TS z dnia 8 kwietnia 1976 r , Gabrielle Defrenne p  Société 
anonyme belge de navigation aérienne Sabena, sprawa C 43/75, ECLI:EU:C:1976:56; 
pkt 9 i n  wyroku TS z dnia 4 grudnia 1974 r , Yvonne van Duyn p  Home Office, 
sprawa 41–74, ECLI:EU:C:1974:133 
 24 Pkt 103 wyroku TS z dnia 5 października 2004 r , Bernhard Pfeiffer i in , 
sprawy połączone C 397/01 do C 403/01, ECLI:EU: C:2004:584 i przywołane tam 
orzeczenia 
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inne podmioty sprawujące władzę publiczną (tzw  emanacja państwa)25 
obowiązku wynikającego z postanowień dyrektywy  Na postanowienia 
dyrektyw nie można się powoływać, gdy dotyczą one relacji hory-
zontalnych (między jednostkami)  Obok możliwości powołania się 
bezpośrednio na postanowienia dyrektywy jednostki mogą, przed 
organami krajowymi i na zasadach ogólnych, dochodzić roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej państwa  Jednostka 
może wnieść skargę odszkodowawczą, jeżeli zostaną spełnione trzy 
warunki: dyrektywa przyznawała jednostkom określone prawa; treść 
przedmiotowych prawa można określić na podstawie postanowień 
dyrektywy; zaistniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy naru-
szeniem obowiązku implementacji dyrektywy a wyrządzoną szkodą 

Obok konsekwencji nieterminowej lub nieprawidłowej implemen-
tacji dyrektywy w relacji państwo – jednostka, niewywiązanie się 
państwa członkowskiego z obowiązku implementacyjnego rodzi także 
następstwa prawne w relacji państwo – UE  Do podstawowych konse-
kwencji prawnych należą sankcje, które wynikają wprost z postanowień 
dyrektywy  Inną konsekwencją jest możliwość wszczęcia postępowania 
przez KE, którego skutkiem może być wniesienie skargi na niewyko-
nywanie zobowiązań traktatowych 

Dyrektywy są instrumentem harmonizacji prawa, która polega na 
ograniczonej interwencji prawa unijnego wobec systemów prawnych 
państw członkowskich  Obecnie dominującymi metodami są: har-
monizacja zupełna i minimalna  Harmonizacja zupełna polega na 
uregulowaniu danej materii w sposób wyczerpujący (pełny), nie pozo-
stawiając państwom członkowskim wyboru, czy też możliwości przyj-
mowania odmiennych rozwiązań prawnych  Jest dość zbliżona do 
procesu unifikacji (ujednolicenia) i dlatego powinna mieć zastosowanie 
subsydiarne  Harmonizacja minimalna jest jedną z metod harmoni-
zacji częściowej  Zakłada zobowiązanie państw do określenia norm 
minimalnych, pozostawiając swobodę kształtowania norm „wyższego 
standardu”  Zwykle dyrektywy przewidują jednocześnie kilka metod 

 25 Pkt 18 wyroku TS z dnia 12 lipca 1990 r , A  Foster i in  p  British Gas plc , 
sprawa C 188/89, ECLI:EU:C:1990:313 
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humanizacyjnych, przypisując konkretną metodę harmonizacji do 
typu normy, która podlega implementacji 

6.3. Decyzja

Decyzje stanowią najbardziej niejednolitą kategorię aktów prawnych 
Unii  Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony podstawowy podział 
decyzji obejmuje delimitację na decyzje indywidualne i decyzje o cha-
rakterze normatywnym, czyli na: 1) te, które wskazują adresatów oraz 
2) pozostałe  W postanowieniach art  288 TFUE obie kategorie decyzji 
są nazywane aktami prawnymi Unii i obu przypisuje się charakter 
wiążący  De lege tylko decyzjom niewskazującym adresatów można 
przypisać charakter normatywny  Charakter wiążący decyzji indywi-
dualnych oznacza, że wiążą one adresatów, do których są kierowane  
Decyzje indywidualne mogą być stanowione wyłącznie w procedurach 
stanowienia aktów wykonawczych lub samoistnych procedurach nie-
ustawodawczych  Zasadą jest, że procedura ustawodawcza i procedura 
stanowienia aktów delegowanych mogą skutkować wyłącznie przyję-
ciem aktów normatywnych  Decyzje indywidualne, będące aktami 
stosowania prawa, mają charakter zbliżony do indywidualnych aktów 
administracyjnych 

Aktami prawnymi Unii w ścisłym znaczeniu są decyzje, które 
nie wskazują adresatów w sposób indywidualny i konkretny  Wska-
zanie adresata w sposób indywidualny i konkretny oznacza skiero-
wanie decyzji do państwa członkowskiego, organu Unii, jednostki 
i innego podmiotu posiadającego zdolność prawną  Ograniczenie 
kręgu adresatów decyzji np  tylko do jednego lub niektórych państw, 
nie stanowi jednak automatycznej podstawy do traktowania decyzji 
jako indywidualnego aktu administracyjnego  Decyzje kierowane 
do niektórych państw mogą w praktyce zawierać normy o charak-
terze generalnym i abstrakcyjnym  Z wykładni systemowej prawa 
Unii wynika, że w przypadku indywidualnych aktów administracyj-
nych wskazanie adresata powinno nastąpić w sposób indywidualny 
i konkretny  Z pewnością aktami administracyjnymi będą wszystkie 
decyzje kierowane do jednostek i podmiotów niepaństwowych oraz 
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inne decyzje, które pomimo wskazania jako adresata państwa człon-
kowskiego, czy organu Unii, stanowią akt stosowania prawa 

Decyzje kierowane do generalnie określonego kręgu adresatów 
konstrukcją prawną są podobne do rozporządzeń  Jeżeli prawo Unii 
nie wskazuje wprost rodzaju aktu wiążącego, który ma zostać przy-
jęty, wybór pomiędzy rozporządzeniem i decyzją jest pozostawiony 
unijnemu legislatorowi  W pierwszych latach po wejściu w życie TL 
komentatorzy starali się rozróżnić obszary kompetencji Unii, gdzie 
powinny być przyjmowane rozporządzenia, a gdzie decyzje, wskazując 
m in , że te ostatnie są adresowane do jednego lub kilku państw człon-
kowskich  Z praktyki legislacyjnej wynika jednak, że przedmiotowe 
kryterium nie znalazło zastosowania  Obecnie decyzje są przyjmowane 
m in  w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, chociaż zdecydo-
wana większość jest przyjmowana w ramach procedur nieustawo-
dawczych, w tym w szczególności we Wspólnej Polityce Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa  

W obszarze WPZiB Unia może przyjmować decyzje określające: 
działania, stanowiska lub zasady wykonywania decyzji26  Decyzje 
określające zasady wykonywania decyzji są „aktami wykonawczymi” 
w rozumieniu art  291 TFUE  Relacja nadrzędności pomiędzy decy-
zjami określających stanowiska i działania, a decyzjami określającymi 
zasady wykonywania decyzji jest tożsama do relacji pomiędzy aktami 
ustawodawczymi a wydawanymi w ich wykonaniu aktami delegowa-
nymi oraz wykonawczymi  Wszystkie wymienione decyzje, o ile mogą 
być przyjmowane przez różne instytucje, w ramach innych procedur 
i przy występowaniu innego systemu kontroli, powinny wypełniać 
przesłanki z art  288 ak  4 TFUE 

Prawo pierwotne27 wprowadza wymóg publikacji decyzji niewska-
zujących adresata w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Wcho-
dzą one w życie z dniem w nich określonym lub, jeśli nie wskazano 
takiego dnia, 20  dnia od ich publikacji  Decyzje indywidualne są 
skuteczne wraz z ich notyfikacją adresatom 

 26 Art  25 lit  b TUE 
 27 Art  297 TFUE 
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7. Prawo wtórne – akty niewiążące

Traktatowe rozróżnienie na akty wiążące i niewiążące polega na tym, 
że te pierwsze przewidują sankcje na wypadek ich naruszenia  Opinie 
i zalecenia, o ile także zawierają normy prawne i kształtują określone 
zobowiązania, różnią się tym, że ich niewykonywanie nie rodzi kon-
sekwencji prawnych  Ze względu na specyfikę współpracy między-
narodowej, brak wiążącego charakteru często jednak nie wpływa na 
przestrzeganie dyspozycji zawartych w wymienionych aktach  Odręb-
nym bowiem zagadnieniem pozostaje doniosłość i moc polityczna 
dokumentu, która funkcjonuje w oderwaniu od formalnej mocy praw-
nej  Drugą istotną różnicą jest krąg adresatów  Do jednostek mogą 
być bowiem kierowane tylko akty wiążące  W tym znaczeniu akty 
niewiążące są typowymi instrumentami współpracy międzynarodowej 

Prawo pierwotne, w art  288 TFUE, jako akty niewiążące wymienia 
opinie i zalecenia, ale nie jest to katalog zamknięty  Opinie i zalecenia 
mogą być wydawane przez KE, RUE, PE, czy EBC  Opinie dotyczące 
wniosków legislacyjnych mogą także wydawać Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny, Komitet Regionów i parlamenty narodowe  Obok instytucji 
Unii, opinie i zalecenia mogą także wydawać organy i jednostki orga-
nizacyjne Unii, jeżeli taka kompetencja została przewidziana w akcie 
je ustanawiającym 

Celem opinii jest przedstawienie stanowiska instytucji lub organu 
Unii w danej kwestii  Zalecenia, obok stanowiska instytucji je wydają-
cej, przedstawiają także proponowany adresatowi sposób działania  Jak 
już wspomniano, opinie i zalecenia nie mają mocy wiążącej, co oznacza, 
że instytucja Unii, do której są one kierowane, nie jest (formalnie) 
związana ich treścią  Prawo Unii może jednak wiązać adresata co do 
obowiązku wysłuchania, czy wyczekania czasu przewidzianego na 
przygotowanie opinii/zalecenia  Przykładowo naruszenie obowiązku 
konsultacyjnego przy stanowieniu aktów prawnych Unii stanowi pod-
stawę stwierdzenia nieważności takiego aktu, ze względu na naruszenie 
istotnych wymogów proceduralnych 

Przywołane akty niewiążące wraz z aktami nienazwanymi (inaczej 
akty nietypowe, atypowe lub nieswoiste) i większością porozumień 
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międzyinstytucjonalnych, stanowią klasyczną kategorię źródeł prawa 
organizacji międzynarodowej  Wskazaną kategorię często określa się 
jako międzynarodowe soft law. Unijne soft law jest przyjmowane tam, 
gdzie Unia nie posiada kompetencji stanowienia aktów wiążących lub 
nie ma zgody państw członkowskich na przyjęcie aktów o większej 
doniosłości prawnej 

Kategoria aktów nienazwanych, czyli aktów, które nie zostały 
wymienione w art  288 TFUE, obejmuje m in  przyjmowane przez PE 
rezolucje i deklaracje, wydawane przez KE komunikaty, zielone i białe 
księgi; oraz konkluzje i wytyczne przyjmowane przez Radę i Radę Euro-
pejską  Aktami nienazwanymi są także regulaminy wewnętrzne insty-
tucji UE (wiążące pro foro interno)  Mogą one dotyczyć wewnętrznej 
organizacji UE lub mieć bardziej ogólny zakres w ramach konkretnych 
dziedzin polityki  Różnorodność aktów atypowych jest bardzo bogata  
Niektóre z nich przewidziane zostały wprost w postanowieniach prawa 
pierwotnego, inne wynikają z praktyki instytucjonalnej  Akty atypowe 
różnią się między sobą zakresem, jak i sposobem przyjmowania  Nie-
które z aktów nienazwanych mogą mieć charakter wiążący wewnętrz-
nie, tj  wiązać instytucję, która je wydała (np  regulaminy) 

8. Prawo wtórne – porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienia międzyinstytucjonalne stanowią zwykle wewnętrznie 
procedowane przez instytucje Unii akty określające wzajemne relacje 
i zobowiązania  Podstawą ich przyjmowania i rozwoju jest zasada 
jednolitych ram instytucjonalnych i zasada lojalności  Przed wejściem 
w życie TL stanowiły bardzo niejednolitą kategorię  Zarówno forma 
prawna, jak i charakter prawny porozumień międzyinstytucjonalnych 
były w praktyce różne28  Niektóre z porozumień nie miały bezpośred-
niej podstawy traktatowej, co powodowało włączenie ich do kategorii 

 28 A  Zawidzka-Łojek [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komentarz. Tom III (art. 223–358), red  D  Kornobis-Romanowska, J  Łacny, 
A  Wróbel, Warszawa 2012, art  295 
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aktów sui generis, które w systemie źródeł prawa umieszczano gdzieś 
pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze politycznym a wyraźnym 
zobowiązaniem prawnym29  Ponadto z orzecznictwa TSUE wynikało, 
że niektóre z porozumień międzyinstytucjonalnych mogą wywoły-
wać skutki wobec podmiotów trzecich, tj  mogą być stanowione pro 
foro externo. Podobnie jak w przypadku pozostałych źródeł prawa, 
TL stanowił próbę ujednolicenia i usystematyzowania porozumień 
międzyinstytucjonalnych  Przede wszystkim wraz z wejściem w życie 
postanowień Traktatu z Lizbony instytucje Unii uzyskały formalną 
możliwość zawierania porozumień o charakterze wiążącym30, przy 
czym wiążące pro foro externo porozumienia międzyinstytucjonalne 
mogą dotyczyć procedur prawodawczych  Podział na porozumienia 
wiążące i niewiążące jest także powodem ujęcia porozumień między-
instytucjonalnych jako odrębnej kategorii aktów prawa wtórnego 

Wyróżnienie przez kreatorów procesów integracyjnych w art  295 
TFUE odrębnej kategorii aktów Unii wydaje się mieć istotne znaczenie 
dla ich pozycji w systemie źródeł prawa31  W pierwszej kolejności takie 
rozwiązanie potwierdza możliwość przyjmowania porozumień pro 
foro externo, które wywierają skutki prawne wobec podmiotów trze-
cich  Ponadto przyznaje TSUE prawo kontroli legalności aktów Unii 
w zakresie zachowania zgodności tychże aktów z treścią norm zawar-
tych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym (zob  art  295 TFUE), 
co zostało pośrednio potwierdzone w jednym z orzeczeń TSUE32 

Zgodnie z TFUE, Parlament Europejski, Rada i Komisja mogą przyj-
mować porozumienia międzyinstytucjonalne w szczególności okre-
ślające warunki wzajemnych konsultacji w procesie tworzenia prawa 

 29 Ibidem 
 30 Art  295 TFUE 
 31 W literaturze spotyka się także pogląd, że charakter wiążący porozumień, 
podobnie jak innych aktów nienazwanych, oznacza, iż „instytucje są nimi zwią-
zane w zakresie własnej władzy uznaniowej i mogą od nich odstąpić, o ile będzie 
to uzasadnione w konkretnej sprawie i zostanie wystarczająco uzasadnione”, zob  
P  Staszczyk, Zalecenia, opinie, akty nienazwane, soft law, [w:] Podstawy i źródła 
prawa Unii Europejskiej, red  S  Biernat, Warszawa 2020, s  1106 
 32 Wyrok TS (wielka izba) z dnia 16 lipca 2015 r , Komisja Europejska 
p  Radzie Unii Europejskiej, sprawa C 425/13, ECLI:EU:C:2015:483 
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pochodnego  Dotychczas przyjęte wiążące porozumienia między-
instytucjonalne dotyczą zwykłej procedury ustawodawczej, procedur 
stanowienia aktów delegowanych i wykonawczych oraz procedury 
budżetowej  Wyróżnienie w prawie pierwotnym możliwości przyjmo-
wania wiążących porozumień dotyczących procedur legislacyjnych 
doprowadziło do znacznej rozbudowy ram współpracy uczestników 
procesu legislacyjnego  Wraz z rozbudową systemu porozumień 
między instytucjonalnych, szczególnie widzialną zmianą w obszarze 
zwykłej procedury ustawodawczej, jest przyjmowanie zdecydowanej 
większości aktów ustawodawczych już w pierwszym czytaniu  „Obu-
dowanie” procesu decyzyjnego aktami wiążącymi, które podlegają 
odpowiedniej kontroli sądowej, z perspektyw instytucji UE, legity-
mizuje oparcie aktualnego procesu decyzyjnego o tzw  nieformalny 
trilog  Konsekwencją trilogu jest natomiast rezygnacja z drugiego 
i trzeciego czytania 
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Rozdział VIII 
Procedury stanowienia prawa pierwotnego  
i umów międzynarodowych

1. Uwagi ogólne

Unia Europejska posiada autonomiczne procedury modyfikacji prawa 
pierwotnego  Większość z nich wymaga także ratyfikacji przez państwa 
europejskie, będące stronami umów  Modyfikacja obszaru określanego 
jako unijna karta konstytucyjna obejmuje zdefiniowane w traktatach 
procedury: akcesji państw członkowskich i ich ewentualnego wystąpie-
nia oraz przyjmowania traktatów rewizyjnych  Zakres przedmiotowy 
traktatów rewizyjnych może prowadzić do pogłębiania procesu inte-
gracji europejskiej lub dotyczyć tzw  deeuropeizacji, tj  przywrócenia 
państwom członkowskich kompetencji powierzonych czasowo Unii 

2. Procedura rewizyjna

Podstawę prawną rewizji prawa pierwotnego stanowi głównie art  48 
TUE, który wyróżnia procedurę zwykłą (art  48 ust  2–5 TUE) oraz 
dwie procedury uproszczone (art  48 ust  6 oraz ust  7 TUE), okre-
ślane w literaturze jako procedury kładki o charakterze struktural-
nym1  Ponadto postanowienia traktatowe wskazują w niektórych 
obszarach kompetencji Unii możliwość przyjmowania ograniczonych 

 1 Zob  J  Barcz, Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne 
kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej, Warszawa 2020, s  379 
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przedmiotowo zmian prawa pierwotnego w ramach tzw  procedur 
kładki ad hoc2.

2.1. Zwykła procedura rewizyjna

W ramach zwykłej procedury rewizyjnej można wyróżnić następujące 
etapy:

1  Przedłożenie wniosku rewizyjnego 
2  Decyzja w sprawie wszczęcia procedury zmiany prawa pier-

wotnego 
3  Określenie mandatu dla konferencji międzyrządowej (zwołanie 

Konwentu lub decyzja RE) 
4  Zwołanie konferencji międzyrządowej i jednomyślne przyjęcie 

treści traktatu rewizyjnego lub założycielskiego (jeżeli zmiana 
prawa pierwotnego polega na utworzeniu nowej organizacji) 

5  Ratyfikacja w państwach członkowskich 
W zwykłej procedurze rewizyjnej wniosek dotyczący zmiany 

prawa pierwotnego może zostać przedstawiony przez jeden z trzech 
podmiotów: rząd każdego państwa członkowskiego, PE lub Komisję  
Propozycja zmiany może mieć na celu rozszerzenie lub ograniczenie 
kompetencji przyznanych Unii w traktatach  Podobnie jak wniosek 
o członkostwo, wnioski o rewizję traktatów są przedkładane na ręce 
przedstawiciela Rady  Skierowanie wniosku na ręce przedstawiciela 
rządu jednego z państw członkowskich podkreśla międzyrządowy 
charakter procedury  Potwierdza także, że kreatorami procesów inte-
gracyjnych są państwa  Rada następnie przekazuje wniosek RE i par-
lamentom narodowym 

Wraz z otrzymaniem wniosku rewizyjnego RE przyjmuje decyzję, 
czy podejmuje się dalszego procedowania  W głosowaniu zwykłą więk-
szością głosów i po uprzedniej konsultacji z PE, KE i EBC3, RE przyjmuje 
decyzję o rozpatrzeniu proponowanych zmian  Następnie RE i jej 

 2 Ibidem, s  380 
 3 Konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym odbywają się w przy-
padku zmian instytucjonalnych oraz w dziedzinie pieniężnej 
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przewodniczący podejmują działania, których celem jest określenie 
mandatu dla konferencji międzyrządowej (ang  IGC – Intergovern-
mental Conference)  Mogą to uczynić na dwa sposoby: RE za zgodą PE 
może określić mandat samodzielnie lub może zwołać Konwent  Co do 
zasady przewodniczący RE powinien zwołać Konwent 

Konwent składa się z przedstawicieli parlamentów narodowych, 
szefów państw lub rządów państw członkowskich, PE i Komisji  Udział 
tak szerokiego gremium w dyskusji nad reformą UE ma stanowić wyraz 
zakorzenienia legitymacji demokratycznej w Unii  Możliwość zwołania 
konwentu przewidział dopiero Traktat z Lizbony  Wprowadzenie do 
prawa pierwotnego formalnej procedury udziału Konwentu w pracach 
nad zmianą traktatów wynikał jednak już z wcześniejszych doświad-
czeń  Po raz pierwszy formułę konwentu zastosowano w pracach nad 
opracowaniem KPP  W 1999 r  RE zgromadzona w Kolonii powierzyła 
Konwentowi zadanie sporządzenia Europejskiej Karty Praw Podstawo-
wych  Ówczesnymi członkami Konwentu byli przedstawiciele szefów 
państw lub rządów oraz przewodniczący KE  Prace gremium finalnie 
zakończyły się sukcesem i treść Karty została opracowana  Na nicej-
skiej IGC odrzucono jednak możliwość wprowadzenia KPP do prawa 
pierwotnego i przez szereg lat miała ona formalnie status porozumie-
nia międzyinstytucjonalnego  W bardzo podobnym czasie, zgodnie 
z deklaracją nr 23 dołączoną do Traktatu z Nicei na szczycie w Laeken 
w dniach 14 i 15 grudnia 2001 r , RE ustanowiła ciało doradcze o nazwie 
Konwent w sprawie Przyszłości Europy  Jego celem było przygoto-
wanie na potrzeby następnej konferencji międzyrządowej rozwiązań 
prawnych w obszarach: lepszego podziału kompetencji, uproszczenia 
instrumentów UE, wzmocnienia demokracji, przejrzystości i sku-
teczności, oraz opracowania konstytucji dla obywateli europejskich  
Konwent zakończył swoje prace w lipcu 2003 r , ogłaszając projekt 
traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, który następnie 
został przedstawiony IGC  Jak powszechnie wiadomo, procedowany 
akt został odrzucony na etapie ratyfikacji 

Jeżeli zakres proponowanych zmian to uzasadnia, RE w głoso-
waniu zwykłą większością i po uzyskaniu zgody PE może zrezygno-
wać ze zwoływania Konwentu  Otwiera to drugi sposób na przyjęcie 



198 AGNIESZKA PAROL

mandatu konferencji międzyrządowej. W takim przypadku RE sama 
określa mandat konferencji  IGC zwołuje przewodniczący Rady w celu 
uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian, jakie mają zostać 
dokonane w Traktatach  Do zatwierdzenia zmian prawa pierwotnego 
wymagana jest zgoda wszytkach państw członkowskich wyrażona 
podpisem ich przedstawicieli pod uroczyście przyjmowanym tekstem  
Zanim w 2009 r  wszedł w życie Traktat Lizboński, procedowanie 
zmian prawa pierwotnego poprzez zwoływanie IGC było jedynym 
sposobem zmiany traktatów  Obecnie konferencja odbywa się tylko 
w ramach zwykłej procedury zmiany 

Zmiany przyjęte przez IGC wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu 
przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi  Ratyfikacja stanowi potwierdzenie 
zgody pierwotnie wyrażonej na posiedzeniu IGC, ale nie jest to zgoda 
automatyczna  Jak pokazuje historia, traktat wciąż może zostać odrzu-
cony lub podlegać modyfikacjom  Każde z państw przyjmuje nowe 
traktaty zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi  Część z nich 
przed ratyfikacją korzysta z krajowych procedur kontroli zgodności 
umowy międzynarodowej z konstytucją  Owocem jest bogate orzecz-
nictwo krajowych trybunałów konstytucyjnych dotyczące granic 
kompetencji Unii  Niektóre z państw zgodę na ratyfikację traktatów 
rewizyjnych uzyskują w drodze procedury referendalnej  Obserwując 
dotychczasową praktykę, należy zauważyć, iż państwa członkowskie 
przeprowadzają zarówno referenda mandatoryjne, których podstawą 
są wymogi konstytucyjne (np  Irlandia), jak i fakultatywne  Fakulta-
tywne referenda rewizyjne na stałe zostały włączone w proces inte-
gracji europejskiej od Jednolitego Aktu Europejskiego i Traktatu 
z Maastricht  Bezpośrednią przyczyną było na tyle istotne pogłębienie 
procesu integracji, które wymagało uzyskania mandatu społecznego 
w państwach członkowskich 

Jeżeli po upływie dwóch lat od przyjęcia zmian traktat rewizyjny 
został przyjęty przez cztery piąte państw członkowskich, ale pozo-
stałe państwa napotkały trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, 
sprawę kieruje się do RE  W przypadku projektu TrK RE ogłaszała 
tzw  okresy refleksji, które finalnie zaowocowały odstąpieniem 
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od procesu ratyfikacji i przedłożeniem zmian w nowej szacie, 
tj  Traktatu Lizbońskiego 

2.2. Uproszczone procedury rewizyjne

Jak już wcześniej wskazano art  48 TUE w ust  6 i 7 przewiduje dwie 
procedury uproszone, które zwykło się określać także jako procedury 
kładki (ang  footbridge, czy fr  passerelle)  W obu przypadkach wskazuje 
się na ich charakter strukturalny, a inaczej uniwersalność zastosowania  
Różnią się one między sobą zakresem przedmiotowym, a co za tym 
idzie sposobem „zatwierdzania” na poziomie krajowym 

W procedurze uproszczonej z ust  6 art  48 TUE wniosek rewi-
zyjny mogą przedstawić rządy państw członkowskich, Komisja lub 
PE  Inicjatorami są więc te same podmioty co w zwykłej procedurze 
rewizyjnej  Węższy jest jednak zakres przedmiotowy wniosku, który 
obejmuje zmiany wewnętrznych polityk i działań UE (postanowienia 
części trzeciej TFUE)  Propozycja zmiany nie może dotyczyć rozszerze-
nia kompetencji Unii  Celem rewizji jest ułatwienie dalszej integracji 
europejskiej w danym zakresie  Procedura uproszczona nie wymaga 
zwoływania Konwentu europejskiej i konferencji międzyrządowej  
O przyjęciu zmian stanowi jednogłośnie RE, która uprzednio kon-
sultuje się z Komisją, PE i jeśli zmiana dotyczy kwestii monetarnych 
z Europejskim Bankiem Centralnym 

Zastosowanie uproszczonej procedury rewizji z ust  6 wciąż wymaga 
czynnej akceptacji na poziomie krajowym  Zmiany traktatów wchodzą 
w życie dopiero po zatwierdzeniu przez wszystkie kraje UE  Zatwier-
dzenie zwykle będzie miało miejsce w drodze ratyfikacji  Państwa 
jednak mogą skorzystać z innych sposobów przewidzianych w pra-
wie międzynarodowym publicznym i akceptowanych przez krajowe 
porządki konstytucyjne 

Dotychczas jednokrotnie skorzystano z uproszczonej procedury 
rewizji  Powodem zmian był kryzys bankowy z 2008 r  Na mocy decy-
zji RE z dnia 25 marca 2011 r  dodano ust  3 do art  136 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w brzmieniu: państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm 
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stabilizacyjny [ale] udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finanso-
wej w ramach takiego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym 
warunkom  W dniu 2 lutego 2012 r  państwa strefy euro podpisały 
międzyrządowe porozumienie ustanawiające Europejski Mechanizm 
Stabilności  Jest to międzyrządowa organizacja posiadająca osobowość 
prawną, z siedzibą w Luksemburgu  Udziałowcami EMS są państwa 
strefy euro  Jego działalność polega na emisji instrumentów dłużnych 
w celu finansowania pożyczek i innych form pomocy finansowej dla 
państw strefy euro 

Procedura uproszczona z ust  7 art  48 TUE umożliwia RE przy-
jęcie jednomyślnej decyzji, która modyfikuje proces decyzyjny Unii 
w obszarze stanowienia prawa wtórnego  Wskazana procedura może 
być zastosowana w dwóch przypadkach:

1  kiedy traktaty zakładają, że akt przyjmowany jest przez Radę 
jednomyślnie  W takim przypadku RE może podjąć decyzję 
pozwalającą jej na stanowienie większością kwalifikowaną  Nie 
dotyczy to decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub 
obronne;

2  kiedy TFUE przewiduje zastosowanie specjalnej procedury 
ustawodawczej  W takim przypadku RE może podjąć decyzję 
pozwalającą na przyjęcie danych aktów zgodnie ze zwykłą pro-
cedurą ustawodawczą 

Decyzja RE jest przyjmowana po uprzednim uzyskaniu zgody 
PE, wyrażonej przez większość członków wchodzących w jego skład  
Odmiennie od wyżej opisanych procedur nie ma tu wymogu „zatwier-
dzenia” zmian przez państwa członkowskie  W obu przypadkach 
każdy parlament narodowy, w terminie sześciu miesięcy od daty 
notyfikacji, ma prawo sprzeciwu i może zablokować zmianę  Wobec 
braku sprzeciwu ze strony parlamentów narodowych jednomyślnie 
decyzję przyjmuje RE  Odstąpienie od etapu zatwierdzenia zmian na 
poziomie państw członkowskich jest najważniejszą cechą odróżniającą 
procedurę uproszczoną z ust  7 art  48 TUE od pozostałych procedur 
rewizyjnych  Oznacza to bowiem, że jest ona w całości realizowana 
przy udziale instytucji Unii  Z tego względu wskazane w ust  7 przy-
padki określa się jak generalne klauzule pomostowe 
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Obok generalnych klauzul pomostowych ustanowionych w art  48 
TUE, traktaty w innych postanowieniach przewidują możliwość mody-
fikacji konkretnych kompetencji Unii  RE może przyjąć specjalną 
klauzulę pomostową w przypadku wieloletnich ram finansowych 
(WRF)4  Przyjęta przez RE decyzja o zmianie sposobu głosowania Rady 
w sprawie WRF nie wymaga notyfikacji parlamentom narodowym  
Pozostałe klauzule pomostowe przyznają prawo do zmiany sposobu 
podejmowania decyzji samej Radzie (zob  art  31 TUE, art  81, 153, 
192 i 333 TFUE) 

3. Procedura akcesyjna

3.1. Warunki członkostwa

Członkiem UE może zostać tylko państwo europejskie  Zatem dany 
podmiot powinien w świetle prawa międzynarodowego zostać uznany 
za państwo  Dodatkowo kandydat powinien być „państwem europej-
skim”, ze względu na swoje położenie geograficzne oraz przynależność 
do rodziny państw europejskich, ze względu na historię, kulturę, ustrój, 
tożsamość  Prawo pierwotne nakłada także na państwo kandydu-
jące obowiązek przestrzegania wartości Unii, które zostały określone 
w art  2 TUE (Unia opiera się na wartościach poszanowania godności 
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, 
jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należą-
cych do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim 
w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, toleran-
cji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn)  
Wskazany obowiązek poszanowania wspólnych wartości trwa także 
po przystąpieniu do Unii 

Podmiotem uprawnionym do określenia warunków członkostwa 
jest RE, która określa katalog kryteriów, jakie powinno spełnić państwo 
kandydujące  Przed włączeniem RE w ramy instytucjonalne UE (na 

 4 Art  312 TFUE 
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mocy TM) kryteria akcesyjne były zdecydowanie mniej sformalizowane  
Warunki członkostwa były określane wobec poszczególnych państw 
kandydujących indywidualnie, często były artykułowane przez kon-
kretne państwa członkowskie  Ponadto pierwsze rozszerzenia dotyczyły 
państw o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego i politycznego  
Dopiero plany rozszerzenia Unii o blok państw z Europy Środkowo- 

-Wschodniej spowodował sformalizowanie kryteriów  W 1993 r , 
w ramach swoich konkluzji RE wyznaczyła cztery podstawowe kryteria 
akcesyjne, tzw  kryteria kopenhaskie  Trzy z nich były adresowane do 
państw członkowskich, a ostatnie dotyczyło samej Unii  Są to:

1  stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworząd-
ność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochrona mniejszości 
(kryterium polityczne);

2  funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz zdolność sprostania 
presji konkurencyjnej i siłom rynkowym UE (kryterium gospo-
darcze);

3  zdolność do przyjęcia na siebie wymogów członkostwa, włączając 
w to możliwość skutecznego wdrażania zasad, norm i  polityk two-
rzących unijny dorobek prawny (acquis) oraz realizację celów unii 
politycznej, gospodarczej i walutowej (kryterium wolicjonalne) 

4  zdolność Unii do przyjęcia nowych członków (kryterium zdol-
ności absorpcyjnej Unii) 

Przez zdolność absorpcyjną Unii rozumie się: efektywne działanie 
unijnych instytucji; realizację wyznaczonych celów w ramach unij-
nych polityk; zgodność budżetu z założonymi celami i dostępnymi 
środkami finansowymi 

Dwa lata później, w 1995 r , RE przyjęła tzw  kryteria madryckie  
Zgodnie z kryteriami madryckimi państwo kandydujące powinno 
posiadać zdolność administracyjną polegającą na możności przyjęcia, 
wdrożenia i stosowania całego acquis communautaire  W kolejnych 
konkluzjach RE wskazano na: zasadę pokojowego rozwiązywania 
sporów oraz gotowość polityczną państwa kandydującego  Bazując 
na dotychczasowych doświadczeniach, RE wskazuje ponadto na brak 
sporów terytorialnych 
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Pewne podsumowanie i odświeżenie kryteriów rozszerzenia nastą-
piło na posiedzeniu RE w 2006 r  w Brukseli5  Zgodnie z „odnowionym 
konsensusem w sprawie rozszerzenia” strategia akcesyjna powinna 
opierać się na zasadach konsolidacji, warunkowości i komunikacji, 
połączonych ze zdolnością UE do przyjmowania nowych państw  RE 
przyjęła wówczas, iż podstawę strategii stanowi:

 – konsolidacja zobowiązań UE dotyczących trwających negocjacji 
akcesyjnych;

 – uczciwe i rygorystyczne warunki na wszystkich etapach nego-
cjacji z krajami kandydującymi;

 – większa przejrzystość i lepsza komunikacja, tak by zapewnić 
szerokie i trwałe poparcie społeczne;

 – zdolność UE do przyjęcia nowych członków 
Aktualnie wydaje się, że największe szanse na uzyskanie człon-

kostwa w UE mają państwa Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Republika Macedonii Północnej, 
Serbia) i Turcja 

3.2. Etapy procedury akcesyjnej

Przewidziana przez unijne regulacje procedura akcesyjna łączy w sobie 
elementy współpracy międzyrządowej (np  stronami traktatu są pań-
stwa) i ponadnarodowej (udział w procesie akcesu instytucji unijnych, 
tj  KE i PE)  Procedura akcesyjna dzieli się na trzy etapy  Pierwszy 
z nich obejmuje uznanie danego państwa za państwo kandydujące  
Niekończenie oznacza to rozpoczęcie negocjacji dotyczących umowy 
akcesyjnej  Jest to jednak jednoznaczne z zacieśnieniem więzi politycz-
nych i gospodarczych między Unią a danym państwem, w szczególno-
ści umożliwia dostęp do unijnych funduszy przedakcesyjnych  Proces 
akcesji do UE jest zwykle poprzedzony etapem pogłębionej współpracy 
w ramach umowy stowarzyszeniowej  Wskazana współpraca może 

 5 https://data consilium europa eu/doc/document/ST-16879-2006-REV-1/
pl/pdf, [dostęp: 24 01 2023 r ] 
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być określana jako etap przedakcesyjny, który ma przygotować dany 
podmiot pod względem politycznym i gospodarczym do akcesji 

Drugi etap obejmuje przystąpienie do formalnych negocjacji 
w przedmiocie umowy akcesyjnej, który wymaga spełnienia kry-
teriów akcesyjnych określanych przez RE  Państwo ubiegające się 
o członkostwo przedkłada wniosek akcesyjny na ręce członka Rady 
Unii Europejskiej (prezydencji w Radzie)  O wniosku tym informuje 
się PE i parlamenty narodowe  Negocjacje poprzedza jednomyślna 
decyzja Rady określająca zasady i mandat negocjacyjny  Rada przed 
podjęciem decyzji zasięga opinii KE  Zgodę powinien wyrazić także PE  
Jeżeli w procedurze akcesyjnej uczestniczy kilka państw, dla każdego 
z nich przyjmowane są odrębne ramy negocjacyjne  Negocjacje dotyczą 
wyodrębnionych tematycznie obszarów (obecnie 34)  Właściwy proces 
negocjacyjny poprzedzony jest dwoma elementami, są nimi: screening 
i ustalenie stanowisk negocjacyjnych  Przeprowadzany w pierwszej 
kolejności proces screeningu polega na wspólnej analizie KE i państwa 
kandydującego poziomu przygotowania do członkostwa  Ustalenia dla 
każdego z obszarów tematycznych są przedstawiane przez Komisję 
państwom członkowskim w formie raportu z przeglądu  Finalnie KE 
przedstawia zalecenia  Jeżeli poziom przygotowania jest wystarczający, 
w zaleceniach KE proponuje, aby bezpośrednio rozpocząć negocjacje  
W pozostałych przypadkach zobowiązuje państwo do wypełnienia 
tzw  warunków wstępnych (ang. opening benchmarks)  Zanim wła-
ściwe negocjacje będą mogły się rozpocząć, każda ze stron (państwo 
kandydujące i KE) formalnie przyjmuje swoje stanowisko negocjacyjne  
Następnie rozpoczyna się proces negocjacji właściwych  Czas trwania 
negocjacji zależy od tempa reform i dostosowania do prawa UE u każ-
dego kandydata  Każdy z obszarów tematycznych (rozdziałów) nego-
cjowany jest osobno  Jednocześnie negocjacje oparte są na zasadzie: nic 
nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione6  Ostateczne 
zamknięcie negocjacji następuje po zamknięciu każdego rozdziału 

 6 K  Woch, A  Parol, Podstawy prawne Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii 
Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red  A  Kuś, Lublin 2010, 
s  95–96 
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Trzeci etap procedury akcesyjnej obejmuje przyjęcie traktatu akce-
syjnego  Ma on charakter umowy międzynarodowej zmieniającej 
traktaty założycielskie  Po stronie Unii do umowy przystępują dotych-
czasowe państwa członkowskie, natomiast z drugiej strony do umowy 
przystępuje zainteresowane państwo lub państwa  Traktat akcesyjny 
dostosowuje treść traktatów założycielskich do sytuacji, jaka powstaje 
na skutek rozszerzenia Unii o nowego członka  Po podpisaniu traktatu 
kandydat staje się państwem „przystępującym”  Oznacza to, że oczekuje 
się, że stanie się pełnoprawnym członkiem UE w dniu określonym 
w traktacie, pod warunkiem że traktat zostanie ratyfikowany  W mię-
dzyczasie korzysta ze specjalnych rozwiązań, takich jak możliwość 
komentowania projektów wniosków UE, komunikatów, zaleceń lub 
inicjatyw oraz „status aktywnego obserwatora” w organach i agencjach 
UE (ma prawo zabierać głos, ale nie głosować)  Traktaty akcesyjne po 
spełnieniu wymogów ratyfikacyjnych wchodzą w życie zgodnie z ter-
minem w nim określonym  Od wejścia w życie Traktatu z Maastricht, 
który wprowadził Unię w obszar głębokiej integracji gospodarczej 
i politycznej, przeważająca większość państw kandydujących przepro-
wadzała referenda akcesyjne, w których społeczeństwa były proszone 
o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu akcesyjnego  Jak typowa 
umowa międzynarodowa, traktat akcesyjny podlega ratyfikacji we 
wszystkich państwach stronach  Także państwa członkowskie mogą 
przeprowadzić referendum akcesyjne, ale nie jest to praktykowane 

Dotychczas siedmiokrotnie wszczęto procedury akcesyjne, które 
zakończyły się przyjęciem następujących państw:

 – Dania, Irlandia, Wielka Brytania (1973 r ),
 – Grecja (1981 r ),
 – Hiszpania, Portugalia (1986 r ),
 – Austria, Finlandia, Szwecja (1995 r ),
 – Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, 

Słowenia, Węgry (2004 r ),
 – Bułgaria, Rumunia (2007 r ),
 – Chorwacja (2013 r ) 
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4. Wystąpienie państwa członkowskiego

Od chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony UE posiada autonomiczną 
procedurę wystąpienia państwa członkowskiego, której podstawą jest 
art  50 TUE  Przed 2009 r  rezygnacja z członkostwa wciąż była moż-
liwa, a ramy procedury określały normy prawa międzynarodowego  
W aktualnym stanie prawnym państwo rezygnujące z członkostwa 
przedkłada notyfikację chęci wystąpienia na ręce przewodniczącego 
RE  Decyzja o wystąpieniu powinna być przyjęta zgodnie z wymogami 
konstytucyjnymi danego państwa  Data notyfikacji wystąpienia roz-
poczyna bieg dwuletniego terminu, w trakcie którego Unia i państwo 
kandydujące powinny uzgodnić treść umowy o wystąpieniu  Czas na 
wprowadzenie w życie umowy o wystąpieniu może zostać wydłużony 
jednomyślnie przez RE w porozumieniu z państwem członkowskim  
Jeżeli w wyznaczonym czasie strony nie dojdą do wiążącego porozu-
mienia, państwo członkowskie może także wystąpić z Unii bez zawar-
cia umowy o wystąpieniu, co rodzi istotne problemy we wzajemnej 
dalszej współpracy  Umowa o wystąpieniu jest zawierana w imieniu 
Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu 
zgody PE  Państwo występujące ratyfikuje umowę zgodnie ze swoimi 
wymogami konstytucyjnymi  Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, 
zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega takiej samej 
procedurze akcesyjnej przewidzianej w art  49 TUE 

W czerwcu 2016 r  odbyło się w Zjednoczonym Królestwie referen-
dum w sprawie wystąpienia z Unii  Nieznaczną większością głosów 
Brytyjczycy opowiedzieli się za wystąpieniem  Po licznych dyskusjach 
politycznych i społecznych ostatecznie 29 marca 2017 r  brytyjski 
premier skierował do RE notyfikację o wystąpieniu  Dwa miesiące 
później Rada wyznaczyła Michela Barniera na przewodniczącego 
zespołu negocjatorów oraz przyjęła decyzję upoważniającą do pod-
jęcia rokowań przez Komisję  Negocjacje były prowadzone w ścisłej 
współpracy z RE, która spotykała się w tej sprawie na dodatkowych 
posiedzeniach 27 państw członkowskich (bez ZK)  Procedurze nego-
cjacyjnej towarzyszyły także rezolucje PE  Kilka dni po przyjęciu 
projektu umowy o wystąpieniu, co nastąpiło w marcu 2018 r , RE 
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przyjęła wytyczne dotyczące umowy o dalszej współpracy  W dniu 
24 stycznia 2020 r  UE i Zjednoczone Królestwo podpisały umowę 
o wystąpieniu  Po wyrażeniu zgody przez PE w dniu 29 stycznia 
2020 r  i po podjęciu przez Radę w dniu 30 stycznia 2020 r  decyzji 
o zatwierdzeniu umowy o wystąpieniu weszła ona w życie z dniem 
1 lutego 2020 r  Pakiet umów dotyczących dalszej współpracy przyjęto 
w grudniu 2020 r , weszły one w życie 1 maja 2021 r 

Przeprowadzony w ostatnich latach proces brexitu stanowić 
będzie bazę dla ewentualnych innych procedur w sprawie wystąpie-
nia  Doświadczenie wskazanej procedury spowodowało rozbudowę 
proceduralną ram sprecyzowanych w art  50 TUE  Podsumowu-
jąc kazus Zjednoczonego Królestwa, należy wskazać, iż zasadniczo 
prawo pierwotne stanowi, że procedura wystąpienia jest jednoetapowa, 
a ujęcie ram dalszej współpracy powinno być możliwe w umowie 
o wystąpieniu  Na przykładzie brytyjskich negocjacji okazało się, że 
praktyka postępowania wyznacza dwa etapy procedury  Pierwszy 
z nich rozpoczyna się wraz z notyfikacją i kończy zawarciem umowy 
o wystąpieniu z Unii  Drugi z etapów dotyczy zawarcia umowy stowa-
rzyszeniowej z Unią, która określa zasady dalszej współpracy  Z jednej 
strony, wyznaczenie dwuetapowej procedury pozwala na zachowanie 
pewnej przejrzystości co do statusu prawnego umów zawartych przez 
państwo występujące  Zdecydowanie umowa w sprawie wystąpienia 
ma charakter źródła prawa pierwotnego  Umowa określająca zasady 
dalszej współpracy powinna być natomiast klasyfikowana do kate-
gorii umów międzynarodowych wyróżnianych w katalogu acquis 
communautaire  Z drugiej strony, niepewność co do zasad współpracy 
określanych w umowie stowarzyszeniowej, stawia państwo występu-
jące w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej, szczególnie gdy państwo 
chce zachować pogłębioną współpracę 

Z najnowszego orzecznictwa TUE7 wynika prawo odstąpienia od 
procedury wystąpienia  TS orzekając w pełnym składzie, stwierdził, 

 7 Wyrok TS z dnia 10 grudnia 2018 r , Wightman i in  p  Sekretarzowi 
Stanu ds  wystąpienia z Unii Europejskiej z 10 grudnia 2018 r , sprawa C 621/18, 
ECLI:EU:C:2018:999 
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że państwo członkowskie może samodzielnie wycofać złożoną RE 
notyfikację zamiaru o wystąpienie z UE tak długo, jak:

1  nie weszła w życie umowa o wystąpieniu lub od daty notyfikacji 
zamiaru o wystąpieniu z UE nie upłynął dwuletni okres wska-
zany w art  50 TUE;

2  państwo członkowskie podejmie decyzję o wycofaniu wniosku 
o wystąpienie z UE w procesie demokratycznym i zgodnie ze 
swoimi wewnętrznymi wymogami konstytucyjnymi 

Wycofanie notyfikacji zamiaru o wystąpieniu z UE powinno być 
dokonane na piśmie oraz zostać złożone RE  Jeśli państwo członkow-
skie skutecznie wycofa złożoną RUE notyfikację zamiaru o wystąpienie 
z UE, pozostaje ono członkiem UE na normalnych prawach w stanie 
sprzed rozpoczęcia negocjacji o wystąpieniu  Procedura dotycząca 
wystąpienia z UE zostałaby w takiej sytuacji zakończona  Procedury 
wystąpienia nie może natomiast wstrzymać decyzja samej UE 

5. Procedura zawierania umów międzynarodowych

UE wraz z uzyskaniem pełnej podmiotowości prawnomiędzynarodo-
wej otrzymała prawo zawierania umów z innymi podmiotami prawa 
międzynarodowego publicznego  Oznacza to, że w obszarze kom-
petencji powierzonych jej przez kreatorów procesów integracyjnych 
podejmuje negocjacje i zawiera umowy z państwami trzecimi i orga-
nizacjami międzynarodowymi 

W ramach procedury zawierania umów międzynarodowych należy 
wyróżnić dwie płaszczyzny: wewnętrzną i zewnętrzną8  Pierwsza 
z wymienionych płaszczyzn odnosi się do wewnętrznych wymogów 
proceduralnych UE i podmiotu, z którym podejmuje rokowania (pań-
stwo, organizacja międzynarodowa)  W tym obszarze Unia dysponuje 
autonomiczną procedurą zawierania umów międzynarodowych, którą 

 8 M  Niedźwiedź, Komentarz do art. 218, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz LEX. Tom II, red  A  Wróbel, Warszawa 2012, s  1595 
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wyznacza art  218 TFUE9  Płaszczyzna zewnętrzna dotyczy sfery prawa 
międzynarodowego publicznego, które z reguły pozostawia sposób 
zwarcia umowy woli umawiających się stron  We wskazanym obszarze 
UE będzie podlegać normom zawartym w prawie traktatowym, głów-
nie Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów sporządzonej w Wied-
niu dnia 23 maja 1969 r 10 W świetle prawa traktatowego będzie m in  
oceniane ius tractauum (ius contrahendi) UE i pozostałych uczest-
ników rokowań, czy klasyfikować dane porozumienie do kategorii 
umów międzynarodowych 

W ramach wspomnianej płaszczyzny wewnętrznej instytucjami 
mającymi podstawowe znaczenie w procedurze zawierania umów 
międzynarodowych jest RUE i KE  Rada UE uczestniczy we wszystkich 
etapach procedury, w tym udzielenia mandatu negocjacyjnego, może 
także kierować do negocjatorów zalecenia negocjacyjne w trakcie trwa-
nia rokowań, wyraża zgodę na podpisanie umowy w imieniu UE oraz 
przyjmuje ostateczną decyzję o wdrożeniu umowy do prawa unijnego  
Rada ponadto może zawiesić stosowanie danej umowy międzynaro-
dowej lub ją wypowiedzieć  Rola KE zwykle polega na prowadzeniu 
negocjacji, co jest poprzedzone wystosowaniem adresowanych do RUE 
zaleceń w przedmiocie mandatu negocjacyjnego 

Pierwszy etap negocjacji stanowi przyjęcie przez KE zaleceń w przed-
miocie konkretnej umowy międzynarodowej  Jeżeli umowa dotyczy 
głównie polityki zagranicznej lub polityki bezpieczeństwa, zalecenia 
przedstawia Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących KE  Zalece-
nia negocjacyjne są kierowane do RUE  W ramach drugiego etapu Rada 
przyjmuje decyzję nieustawodawczą (akt prawa wtórnego), która upo-
ważnia do podjęcia negocjacji i mianuje negocjatora  Wskazana decyzja 
zawiera także ogólne cele negocjacyjne  Jeżeli przedmiot umowy tego 
wymaga, Rada mianuje zespół negocjacyjny  Zwykle przyjmuje także 
wytyczne negocjacyjne  Rada zwykle wyznacza na negocjatora samą 

 9 Pewne modyfikacje występują w procedurze zawierania umów ramach 
wspólnej polityki handlowej 
 10 Dz U  z dnia 2 listopada 1990 r 
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KE, ale może także wyznaczyć inny podmiot  Jeżeli nie wyznaczy KE, 
negocjator lub wyznaczony zespół negocjacyjny prowadzą rokowania 
w ścisłej współpracy z KE (trzeci etap)  W trakcie negocjacji mandat 
udzielony przez Radę może podlegać modyfikacjom  W porozumieniu 
z KE Rada może zmienić lub zmodyfikować wytyczne negocjacyjne 
w dowolnym momencie negocjacji  RUE może także kierować wytyczne 
do negocjatora Unii oraz wyznaczyć specjalny komitet, w konsultacji 
z którym należy prowadzić rokowania  Zadaniem Rady i KE na etapie 
negocjacji jest dopilnowanie, aby osiągnięte porozumienie było zgodne 
z politykami wewnętrznymi Unii i jej prawem  Kiedy strony ustalą treść 
porozumienia, następuje czwarty etap negocjacji, w ramach którego 
RUE przyjmuje decyzję upoważniającą do podpisania umowy  W tym 
momencie, jeżeli taka jest wola stron porozumienia, RUE może także 
przyjąć decyzję o tymczasowym stosowaniu umowy  Obie decyzje RUE 
przyjmowane są na wniosek negocjatora  W kolejnym, piątym etapie 
procedury, opinię na temat umowy przedstawia PE  Stanowisko PE, 
w zależności od przedmiotu umowy, może być dla RUE wiążące lub nie-
wiążące  Jeżeli procedowana umowa miała charakter mieszany, wyma-
gana jest także jej ratyfikacja we wszystkich państwach członkowskich  
Etap szósty obejmuje przyjęcie ostatecznej decyzji Rady o zawarciu 
umowy  Po przyjęciu wskazanej decyzji umowa międzynarodowa jest 
publikowana w Dzienniku Urzędowym i może wejść w życie 

Większość umów międzynarodowych zawieranych przez Unię jest 
konsultowanych z PE  Wymóg konsultacji nie obejmuje umów, które 
dotyczą wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa  
Uzyskanie pozytywnej opinii PE ma charakter fakultatywny lub obli-
gatoryjny  Zgoda PE jest wymagana w następujących przypadkach:

 – układy o stowarzyszeniu;
 – umowa dotycząca przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
 – umowy, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne przez 

organizację procedur współpracy;
 – umowy mające istotne skutki budżetowe dla Unii;



211ROZDZIAŁ VIII | PROCEDURY STANOWIENIA PRAWA PIERWOTNEGO

 – umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą pro-
cedurę ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, 
jeżeli wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego 

W pozostałych przypadkach RUE konsultuje się z PE w spo-
sób niewiążący  Wymóg zasięgania opinii PE w obszarze umów 
międzynarodowych nie jest jednym z przykładów specjalnej 
procedury ustawodawczej 

Podczas całej procedury zwykle Rada stanowi większością kwa-
lifikowaną  Rada stanowi jednak jednomyślnie, gdy umowa dotyczy 
dziedziny, w której do przyjęcia aktu Unii wymagana jest jednomyśl-
ność, jak również w przypadku układów o stowarzyszeniu oraz umów 
o partnerstwie i współpracy z państwami kandydującymi do przy-
stąpienia  Rada stanowi również jednomyślnie w przypadku umowy 
dotyczącej przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz)  Ewentualna decy-
zja dotycząca przystąpienia do EKPCz wejdzie w życie po jej zatwier-
dzeniu przez państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi 

Jeżeli umowa międzynarodowa jest zawierana w formule umowy 
mieszanej, mandat negocjacyjny KE ustalany jest w porozumieniu 
z przedstawicielami rządów państw członkowskich, a RUE podejmuje 
decyzję za wspólną zgodą wszystkich państw członkowskich  Ma to 
o tyle istotne znaczenie, że wejście w życie umowy mieszanej wymaga 
zgodnej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie 

Kontrolę nad zachowaniem zgodności między prawem Unii a umo-
wami międzynarodowymi sprawuje Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (kontrola ex ante)  Podmiotami uprawnionymi do wystą-
pienia o opinię są alternatywnie: państwa członkowskie, PE, Rada 
i Komisja  W przypadku negatywnej opinii Trybunału przewidywana 
umowa nie może wejść w życie, chyba że nastąpi jej zmiana lub rewizja 
traktatów  Przykładowo TSUE przedstawił negatywną opinię co do 
zgodności porozumienia w sprawie przystąpienia UE do europejskiej 
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Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, co 
zawiesiło na czas nieokreślony działania Unii w tym obszarze11 

Prawo pierwotne modyfikuje procedurę zawierania umów między-
narodowych w dwóch obszarach  Po pierwsze, w dziedzinie Wspól-
nej Polityki Handlowej12  Po drugie, w zakresie umów dotyczących 
zewnętrznego reżimu kursowego euro13 

W obszarze Wspólnej Polityki Handlowej zmiana polega głównie 
na wzmocnieniu pozycji Komisji i zmianie sposobu głosowania w RUE  
Przede wszystkim to sama Komisja rozpoczyna i prowadzi rokowania  
Udział Rady w rokowaniach sprowadza się do wyznaczenia specjalnego 
komitetu, z którym konsultuje się KE i przedstawienia ewentualnych 
wytycznych  Celem komitetu jest wsparcie KE w negocjacjach  Komisja 
regularnie składa specjalnemu komitetowi i PE sprawozdanie z postępu 
w rokowaniach  Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie 
zgodności umów będących przedmiotem rokowań z wewnętrznymi 
politykami i zasadami Unii 

W obszarze WPH Rada stanowi, co do zasady, większością kwa-
lifikowaną  Rada stanowi jednomyślnie w odniesieniu do rokowań 
i zawierania umów:

 – w dziedzinie handlu usługami i w dziedzinie handlowych aspek-
tów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych, jeżeli umowy te zawierają postanowienia 
wymagające jednomyślności do przyjęcia przepisów wewnętrz-
nych;

 – w dziedzinie handlu usługami w zakresie kultury i audiowi-
zualnymi, jeżeli umowy te mogłyby zagrozić różnorodności 
kulturowej i językowej Unii;

 – w dziedzinie handlu usługami społecznymi oraz w zakresie edu-
kacji i zdrowia, jeżeli umowy te mogłyby w znacznym stopniu 
zakłócać działanie krajowego systemu tych usług i wywierać 

 11 Opinia 2/13 TS z dnia 18 grudnia 2014 r , ECLI:EU:C:2014:2454 
 12 Art  207 TFUE 
 13 Art  219 TFUE 
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negatywny wpływ na odpowiedzialność państw członkowskich 
za ich zapewnienie 

W przypadku umów dotyczących zewnętrznego reżimu kursowego 
euro modyfikacja procedury polega na włączeniu w proces negocja-
cji Europejskiego Banku Centralnego i ograniczeniu roli KE  Sama 
procedura podlega także swoistemu uproszczeniu  Z jednej strony 
ograniczenie udziału KE polega na tym, że zalecenia negocjacyjne 
przedstawia bezpośrednio EBC lub KE, ale po uprzedniej konsultacji 
z EBC  Z drugiej strony, rokowania prowadzi Rada, a Komisja „jest 
w pełni włączana do rokowań”14  W omawianym obszarze decyzje 
RUE przyjmowane są jednomyślnie po konsultacji z PE 
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Rozdział IX 
Procedury stanowienia prawa wtórnego 
Unii Europejskiej

1. Uwagi ogólne

Jednym z podstawowych elementów ponadnarodowego charakteru 
prawa Unii Europejskiej są jednostronne procedury stanowienia prawa 
wtórnego  Posiadanie autonomicznych, kształtowanych przez prawo 
pierwotne, procedur stanowienia aktów Unii stanowi istotny element 
odróżniający Unię od innych organizacji międzynarodowych  Proce-
dury w znacznej mierze uzewnętrzniają „specyficzny sposób” wyko-
nywania powierzonych UE kompetencji  

Proces decyzyjny wraz z pogłębianiem integracji przeszedł znaczną 
ewolucję  Obecnie za podstawową metodę decyzyjną uznaje się zwykłą 
procedurę ustawodawczą, która ma stanowić odpowiedź na tzw  deficyt 
demokratyczny Unii  Kontrolę polityczną i pozycję jednostek ma także 
wzmacniać przypisana parlamentom narodowym rola czuwania nad 
poszanowaniem zasady pomocniczości i Europejska Inicjatywa Oby-
watelska  W obszarach, gdzie kompetencje jednego z legislatorów (RUE, 
PE) nadal są dominujące, traktaty przewidziały specjalną procedurę 
ustawodawczą lub procedury samoistne  Proces decyzyjny uzupełniają 
procedury przyjmowania aktów nieustawodawczych 

2. Udział parlamentów narodowych w procedurze ustawodawczej

Projekty aktów ustawodawczych, niezależnie od tego, czy przyjmo-
wane są w procedurze zwykłej, czy specjalnej, kierowane są przez 
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wnioskodawców do parlamentów narodowych  Komisja przekazuje 
parlamentom narodowym swoje projekty i swoje zmienione projekty 
aktów ustawodawczych równocześnie z ich przekazaniem unijnemu 
legislatorowi  W ten sposób każdy z parlamentów narodowych może 
zapoznać się z aktualnymi działaniami prawodawczymi Unii, a jed-
nocześnie wejść z dialog z unijnymi instytucjami  Zasadniczo współ-
praca z parlamentami może polegać na kierowaniu do instytucji Unii 
zapytań lub opinii, które w zdecydowanej większości mają charakter 
niewiążący  Od wejścia TL parlamenty narodowe dysponują formal-
nym instrumentem nacisku, tj  Mechanizmem Wczesnego Ostrzegania 
(tzw  mechanizmem żółtej i pomarańczowej kartki), w ramach którego 
instytucjom UE są przesyłane tzw  opinie umotywowane 

W wymiarze współpracy instytucjonalnej należy zauważyć, iż o ile 
mechanizm jest inicjowany przez wnioskodawcę, zasadniczo KE, to 
opinie umotywowane są przesyłane do PE  Każdy parlament może 
w terminie ośmiu tygodni wydać uzasadnioną opinię zawierającą 
powody, dla których uważa, że dany projekt aktu ustawodawczego 
nie jest zgodny z zasadą pomocniczości  Przed upływem tego terminu 
PE nie może przystąpić do głosowania nad projektem  W ciągu wska-
zanych ośmiu tygodni nie zawiera się także żadnego porozumienia 
w sprawie projektu aktu ustawodawczego 

Wydając uzasadnioną opinię, każdy z parlamentów narodowych 
dysponuje dwoma głosami  W przypadku parlamentów dwuizbowych 
każda z izb ma jeden głos i dysponuje nim niezależnie od stanowi-
ska drugiej izby  Jednocześnie nieoddanie głosu lub niedotrzymanie 
terminu przesłania opinii umotywowanej jest traktowane jako mil-
cząca zgoda  W zależności o zebranej liczby głosów parlamenty mogą 
wystawić projektowi tzw  żółtą lub pomarańczową kartkę  Oznacza to 
konieczność wszczęcia procedury przeglądu wniosku ustawodawczego 

Procedurę żółtej kartki wszczyna się, gdy jedna trzecia parlamentów 
narodowych uważa, że projekt narusza zasadę pomocniczości  Próg 
ilości głosów jest obniżony do jednej czwartej, jeżeli projekt dotyczy 
współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych lub współ-
pracy policyjnej  Instytucja inicjująca procedurę prawodawczą, co do 
zasady KE, jest zobowiązana do poddania wniosku przeglądowi  Po 
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jego przeprowadzeniu może podjąć decyzję o podtrzymaniu, zmianie 
lub wycofaniu wniosku  Żółta kartka dotyczy zarówno zwykłej pro-
cedury, jak i specjalnej 

Procedurę pomarańczowej kartki wszczyna się, gdy większość 
parlamentów narodowych uzna, że projekt narusza zasadę pomocni-
czości  Podobnie jak wcześniej KE poddaje wniosek przeglądowi  Jest 
następnie uprawniona do jego zmiany, wycofania lub podtrzymania  
Jeżeli Komisja postanowi podtrzymać wniosek, powinna przedstawić 
uzasadnioną opinię określającą przyczyny, dla których uważa, że wnio-
sek ten jest zgodny z zasadą pomocniczości  Jeżeli podejmie decyzję 
o podtrzymaniu wniosku, przed zamknięciem pierwszego czytania 
współlegislatorzy (PE i RUE) w głosowaniu powinni potwierdzić, że 
wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości  Jeżeli PE zwykłą więk-
szością głosów swoich członków, a Rada większością kwalifikowaną 
(QMV) nie potwierdzą jego zgodności, wniosek nie jest dalej anali-
zowany  Procedura pomarańczowej kartki ma zastosowanie tylko do 
zwykłej procedury ustawodawczej 

Od czasu wejścia w życie TL procedurę żółtej kartki uruchomiono 
trzykrotnie  Tylko raz spowodowała ostatecznie wycofanie wniosku 
legislacyjnego  Pomarańczowa kartka nie była dotychczas w użyciu  
Wciąż trwają dyskusje nad możliwością wprowadzenia tzw  czerwonej 
kartki (powodującej trwałe zablokowanie procedury ustawodawczej) 
i późnej kartki (umożliwiającej przedstawianie opinii na dalszych 
etapach procedury ustawodawczej)  Wskazane zmiany powinny jednak 
mieć oparcie w prawie pierwotnym 

Statystyki przedstawiane przez KE wskazują ponadto, że parlamenty 
narodowe zdecydowanie częściej korzystają z niesformalizowanego 
dialogu, którego podstawą prawną jest zasada informowania parla-
mentów narodowych1  Obowiązek informacyjny obejmuje dokumenty 
konsultacyjne Komisji (m in  zielone księgi, białe księgi i komunikaty), 
które są przekazywane, po ich opublikowaniu bezpośrednio przez 
Komisję  Włączając parlamenty narodowe w planowanie legislacyjne, 
Komisja przekazuje również roczny program prac legislacyjnych oraz 

 1 Patrz protokół nr 1 dołączony do TL 
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wszelkie inne dokumenty dotyczące planowania legislacyjnego lub 
strategii politycznej równocześnie z ich przekazaniem PE i Radzie 

Parlamenty obok współpracy z KE wchodzą także w dialog z PE  
Podstawowe forum współpracy stanowi Konferencja komisji ds  unij-
nych parlamentów Unii Europejskiej (fr  Conférence des Organes Specia-
lisés dans les Affaires Communautaires – COSAC)  Konferencję zwołuje 
parlament państwa sprawującego prezydencję UE  Przygotowują ją 
wspólnie PE i parlamenty prezydencji hybrydowej, a przedmiotem 
obrad są główne zagadnienia integracji europejskiej  COSAC nie jest 
organem decyzyjnym, lecz raczej konsultacyjnym i koordynującym, 
który przyjmuje stanowiska w drodze konsensusu  Uwagi przedło-
żone przez konferencję nie wiążą parlamentów narodowych ani nie 
przesądzają ich stanowiska2, mogą jednak wysyłać istotne impulsy 
integracyjne o znacznej doniosłości politycznej 

Oprócz omówionych powyżej możliwości kontroli aktów usta-
wodawczych ex ante, parlamenty narodowe dysponują możliwością 
dokonania kontroli ex post już przyjętych aktów ustawodawczych 
w aspekcie ich zgodności z zasadą pomocniczości  W imieniu swojego 
parlamentu narodowego lub izby tego parlamentu, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym, skargę na nieważność aktu instytucji do TSUE 
przekazuje rząd państwa członkowskiego3 

3. Europejska inicjatywa obywatelska

Mechanizm EIO pozwala na wszczęcie dyskusji na poziomie trans-
narodowym dotyczącej zmian w prawie Unii i finalnie doprowadzić 
do możliwości przedstawienia propozycji legislacyjnej4  Podmiotem 
uprawnionym do przedłożenia EIO jest milion obywateli UE, mających 
obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich  Przedmiotem 
EIO mogą być sprawy, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, 

 2 Art  10 Protokołu nr 1 
 3 Por  art  8 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności 
 4 Art  11 ust  4 TUE 
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stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii  Przedstawiana 
sprawa powinna pozostawać w zakresie uprawnień Komisji, która 
jest jej adresatem 

Do przedłożenia wniosku legislacyjnego wymagane jest spełnienie 
ilościowych i jakościowych kryteriów  Inicjatywa powinna zebrać co 
najmniej milion ważnych deklaracji poparcia (kryterium ilościowe)  
Deklaracje poparcia może złożyć każdy, kto ukończył 18 lat i posiada 
obywatelstwo Unii (obywatelstwo jednego z państw członkowskich)5  
Dodatkowo państwo członkowskie może obniżyć kryterium do 16 lat6  
Zasadniczo minimalny wiek powinien odpowiadać wiekowi, w którym 
obywatele uzyskują czynne prawo wyborcze w wyborach do PE 

Kryterium jakościowe polega na zapewnieniu minimalnej reprezen-
tacji państw członkowskich  Po pierwsze, podpisy powinny pochodzić 
od obywateli znacznej liczby państw członkowskich  Przez znaczną 
liczbę należy rozumieć jedną czwartą państw członkowskich (obecnie 
siedem), w których przekroczono wymagane progi liczby sygnatariu-
szy  Progi odpowiadają liczbie posłów do PE wybranych w każdym 
z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów 
do PE, która aktualnie wynosi 705 (zastosowanie zasady degresyw-
nej proporcjonalności)  Po drugie, kryterium jakościowe obejmuje 
domicyl członków grupy organizatorów EIO  Grupa organizatorów 
powinna składać się z osób, które zamieszkują siedem różnych państw 
członkowskich  Wybór kryterium zróżnicowania domicylu, a nie oby-
watelstwa organizatorów, także jest związany z czynnym prawem 
wyborczym do PE i instytucją obywatelstwa Unii 

Europejska Inicjatywa Obywatelska może dotyczyć obszarów 
uprawnień KE, gdzie ta posiada prawo bezpośredniej inicjatywy legi-
slacyjnej  Ponadto KE może odrzucić wnioski, które są niepoważne, 
dokuczliwe lub stanowią nadużycie  Inicjatywa powinna być także 
zgodna z wartościami Unii i postanowieniami KPP  Nie może w szcze-
gólności dotyczyć Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 

 5 Art  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 
z dnia 17 kwietnia 2019 r  w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej  
(Dz  Urz  L 130 z 17 5 2019, s  55); dalej jako rozporządzenie o EIO 
 6 Art  2 ust  2 rozporządzenia o EIO 
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w ramach której uprawnienia KE są ograniczone na rzecz form współ-
pracy międzyrządowej  Szeroko także należy interpretować pojęcie 
aktów prawnych, których inicjatywa może dotyczyć  W sposób oczy-
wisty obejmują one kategorię aktów ustawodawczych, ale nie jest to 
katalog zamknięty  Zgodnie ze stanowiskiem Sądu7, EIO może przykła-
dowo dotyczyć decyzji o wszczęciu negocjacji w celu zawarcia umowy 
międzynarodowej  Ponadto postulaty EIO mogą dotyczyć zarówno 
ustanowienia nowego aktu prawnego, jak i uchylenia lub zmiany już 
istniejącego aktu  Szeroka wykładnia pojęcia aktu prawnego jest osa-
dzona na zasadach demokratycznych Unii i dążeniu do pogłębiania 
dialogu ze społeczeństwem obywatelskim 

Przedłożenie propozycji prawodawczej w ramach procedury EIO nie 
obliguje KE do zainicjowania procedury prawodawczej i tym bardziej 
nie zobowiązuje PE i RUE do przyjęcia aktu prawnego  Mechanizm 
EIO zbudowany jest na czasochłonnej, wymagającej spełnienia wielu 
formalności, kosztochłonnej i wieloetapowej procedurze  Zasadniczo 
rozpoczyna się jeszcze przed przedłożeniem wniosku o rejestrację, 
nałożonym na KE i organy krajowe obowiązkiem informacyjnym  
Informowanie o możliwości przedłożenia EIO ma bowiem zbliżać 
obywatela do UE i pogłębiać jego wiedzę na temat procesu integra-
cyjnego  Kolejny etap rozpoczyna się wraz z przedstawieniem przez 
grupę obywateli wniosku w sprawie EIO i wpisaniem go do właściwego 
rejestru  Rejestracja wniosku umożliwia rozpoczęcie etapu zbierania 
deklaracji poparcia wśród obywateli Unii, który trwa rok  Decyzja KE 
o rejestracji wniosku wyznacza zakres przedmiotowy i rozpoczyna 
proces deliberacji  Jeżeli przedmiotowa inicjatywa uzyska co najmniej 
milion deklaracji poparcia, dyskusja nad propozycją zmiany prawa 
Unii zostaje przeniesiona na forum KE i PE, a w dyskusji nad EIO 
uczestniczą także przedstawiciele pozostałych instytucji i organów 
posiadających kompetencje prawodawcze  KE po wysłuchaniu grupy 
organizatorów EIO, zachowując pozycję quasi-monopolisty inicjatywy 

 7 Pkt 35 i n  wyroku Sądu (pierwsza izba) z dnia 10 maja 2017 r , Michael 
Efler p  Komisji Europejskiej, sprawa T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323 
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legislacyjnej, autonomicznie podejmuje decyzję o przygotowaniu wnio-
sku legislacyjnego będącego odpowiedzią na żądania organizatorów 

4. Procedury stanowienia aktów ustawodawczych

4.1. Prace przygotowawcze i inicjatywa legislacyjna

Inicjatorem procesu legislacyjnego jest co do zasady KE, która w tym 
obszarze posiada quasi-monopol8. Oznacza to, że wszelkie odstęp-
stwa od tej zasady powinny wynikać z prawa pierwotnego  Traktaty, 
ustanawiając wyjątek od ogólnej zasady, przyznają ograniczone prawo 
bezpośredniej inicjatywy ustawodawczej pięciu podmiotom9:

 – grupie ¼ państw członkowskich w zakresie wniosków dotyczą-
cych PWBiS;

 – Parlamentowi Europejskiemu w zakresie projektu jednolitej 
ordynacji wyborczej do PE;

 – Europejskiemu Bankowi Centralnemu w zakresie zaleceń doty-
czących wykonywania lub zmiany niektórych postanowień 
statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Euro-
pejskiego Banku Centralnego10 oraz kursów wymiany walut;

 – Trybunałowi Sprawiedliwości w zakresie tworzenia sądów 
wyspecjalizowanych (alternatywnie wniosek może przedsta-
wić KE);

 – Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w zakresie zmiany 
jego statutu 

Prawo do przygotowania i przedłożenia wniosku legislacyjnego jest 
nazywane prawem bezpośredniej inicjatywy  Instytucje Unii i jej oby-
watele mogą także wpływać na prace legislacyjne, korzystając z pośred-
niej inicjatywy legislacyjnej  Polega ona na możliwości zwrócenia się 
do KE z żądaniem lub prośbą przedstawienia wniosku legislacyjnego  

 8 Pkt 63 wyroku TS z dnia 19 grudnia 2019 r , Patrick Grégor Puppinck i in  
p  Komisji Europejskiej, sprawa C 418/18 P, ECLI:EU:C:2019:1113 
 9 Art  289 ust  4 TFUE 
 10 Art  129 TFUE 
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Pośrednia inicjatywa ustawodawcza wynika wprost z prawa pierwot-
nego lub pozycji ustrojowej instytucji Unii  Przysługuje ona: PE, RUE, 
obywatelom Unii w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
oraz RE  Ponadto od 2015 r , w ramach wzmocnionego dialogu KE 
z parlamentami narodowymi, przyjęto nieformalną praktykę, iż także 
one mogą przedkładać sugestie dotyczące polityk lub projektów legi-
slacyjnych UE (tzw  zielona kartka)  Wydaje się, że zielona kartka 
powinna posiadać podstawę traktatową, której obecnie nie ma, a jej 
wykonywanie w aktualnym stanie prawnym może naruszać zasadę 
równowagi instytucjonalnej i pozycję ustrojową KE 

Komisja przygotowuje i przedstawia wnioski w procedurach 
ustawo dawczych i nieustawodawczych, z wyłączeniem enumeratyw-
nie wymienionych przypadków oraz ogólnie z wyłączaniem wnio-
sków dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa  
Z inicjatywą legislacyjną Komisji związane są bezpośrednio kom-
petencje przygotowywania harmonogramu prac legislacyjnych oraz 
konsultacji społecznych 

Dialog ze społeczeństwem obywatelskim, który ma zapewnić posza-
nowanie zasad demokratycznych na etapie prac przygotowawczych 
(instrument demokracji uczestniczącej), przez ostatnie lata uległ zna-
czącym zmianom  Obecnie skupia się na wykorzystaniu instrumentów 
e-demokracji i jest realizowany za pomocą konsultacji społecznych 
prowadzonych głównie przy zastosowaniu programu REFIT11 (Pro-
gram sprawności i wydajności regulacyjnej, ang  Regulatory Fitness and 
Performance Program), platformy F4F12 oraz portalu internetowego 

„Wyraź swoją opinię!”13 
Prace przygotowawcze Komisji nieodzownie związane były z pro-

cesem przygotowywania białych i zielonych ksiąg  Zielone księgi (ang  

 11 Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawność regula-
cyjna UE, COM(2012)746 
 12 Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2020 r  ustanawiająca platformę ds  dostoso-
wania się do wymogów przyszłości, (2020/C 163/03); Dz  Urz  C 163 z 12 5 2020 r , s  3 
 13 https://ec europa eu/info/law/better-regulation/have-your-say, [dostęp: 
10 09 2020 r ] 
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green papers) to dokumenty, które miały na celu zainicjować proces 
konsultacji na poziomie europejskim, zmierzający do podjęcia konkret-
nych działań na szczeblu UE  Białe księgi (ang  white papers) zawierają 
już propozycje działań UE w określonej dziedzinie  Mechanizm two-
rzenia ksiąg, zaczerpnięty z systemu anglosaskiego, był przez wiele 
lat skrupulatnie wykorzystywany w procesie pogłębiania integracji 
europejskiej, teraz jednak ma wymiar szczątkowy  Powodem odejścia 
od ksiąg jest zmiana potrzeb i struktury systemu prawa wtórnego  
Obecnie proces legislacyjny skupiony jest na modyfikacji już istnieją-
cych rozwiązań prawnych i ich dostosowaniu do aktualnych potrzeb  
Zgodnie ze stanowiskiem KE aktualny proces legislacyjny skupia się 
na tworzeniu tzw  inteligentnych regulacji (ang  smart regualtions)  
Zmienione podejście wprowadził, ustanowiony w 2012 r , Program 
sprawności i wydajności regulacyjnej (ang  Regulatory Fitness and Per-
formance Program – REFIT), który oparł proces legislacyjny o „zasadę 
lepszego stanowienia prawa” 

Wraz z ogłoszeniem programu REFIT, Komisja rozpoczęła syste-
mowe przeglądy unijnych polityk i obowiązującej tam legislacji, pod 
kątem potrzeb jej ewentualnego dostosowania do obecnych potrzeb  
Rozpoczynając taki przegląd, w pierwszej kolejności Komisja doko-
nuje tzw  testów sprawności, które polegają na ocenie poszczególnych 
polityk Unii (pierwszy etap)  Następnie, analizując już poszczególne 
akty przyjęte w ramach konkretnej polityki, przeprowadza ewaluację, 
inaczej określaną jako ocenę legislacji (drugi etap)  Testy sprawności 
i ocena legislacji są możliwie szeroko konsultowane z opinią publiczną  
W trzecim etapie KE przeprowadza ocenę skutków, która dotyczy już 
konkretnego wniosku legislacyjnego  Oceny skutków służą głównie 
jako źródło informacji przydatnych Komisji przy podejmowaniu decy-
zji politycznych14  Uzasadniają one konieczność podjęcia działania 
przez Unię, określają wartość wnoszoną przez takie działanie oraz 
przedstawiają informacje o tym, kogo i w jaki sposób dotkną skutki 
działania, zapewniając całościowe ujęcie skutków gospodarczych, 

 14 Komunikat lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych 
osiągnięć i utrzymanie dalszego zaangażowania, s  8 
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społecznych i środowiskowych  Szczególnym elementem każdej z prze-
prowadzonych ocen skutków jest ocena zgodności proponowanego 
aktu prawnego z zasadami pomocniczości i proporcjonalności 

4.2. Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza realizowana jest w oparciu o zasadę 
równości pomiędzy wybieranym w wyborach bezpośrednich PE oraz 
Radą, w skład której wchodzą ministrowie państw członkowskich  
Zasady współpracy ilustruje tzw  trójkąt legislacyjny  W górnym 
wierzchołku trójkąta znajduje się KE, która inicjuje proces, obserwuje, 
udziela wyjaśnień, a gdy jej zdaniem zaistnieje taka potrzeba, może 
wycofać projekt  U podstaw trójkąta, na jego wierzchołkach, zlokali-
zowane są PE i RUE, które jako współlegislatorzy przyjmują tekst aktu 
prawnego  Żadna z instytucji nie może przyjąć aktu bez zgody drugiego 
i obaj współustawodawcy zatwierdzają identyczny tekst 

Procedura składa się z maksymalnie trzech czytań  Kluczowe 
jest przekazanie wniosku dwóm współlegislatorom – PE i RUE, 
co wszczyna etap pierwszego czytania  Jednocześnie instytucje legi-
slacyjne nie mogą podejmować wiążących działań przed uzyskaniem 
wymaganych opinii (głównie przedstawianych przez Komitet Regio-
nów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny), a co najmniej upływem 
terminu wyznaczonego na  przygotowanie opinii, w szczególności 
ośmiotygodniowego terminu  na przedstawienie przez parlamenty 
narodowe opinii umotywowanych 

Wniosek ustawodawczy skierowany do PE otrzymuje jego prze-
wodniczący, który następnie kieruje go do jednej lub kilku komisji 
parlamentarnych  W pierwszym czytaniu PE i RUE rozpatrują wniosek 
równolegle, chociaż PE głosuje nad nim jako pierwszy  Parlament po 
pierwszym czytaniu formalnie może zatwierdzić wniosek bez zmian, 
może wprowadzić zmiany lub go odrzucić  Zastosowanie prawa weta 
(odrzucenie wniosku), w pierwszym lub drugim czytaniu, powoduje 
zakończenie procedury ustawodawczej, jest jednak stosowane wyjąt-
kowo rzadko  Jest to spowodowane licznymi przesłankami odnoszą-
cymi się do sprawności legislacyjnej i potencjalnymi negatywnymi 
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konsekwencjami politycznymi, ale dominująca wydaje się nieformalna 
zasada, że niedoskonała legislacja jest lepsza niż jej brak  Rozwiąza-
niem alternatywnym, niepowodującym formalnego odrzucenia wnio-
sku, jest przewidziana w regulaminie PE, możliwość zwrócenia się do 
instytucji będącej autorem wniosku o jego wycofanie 

Prace w Radzie trwają już od momentu przedłożenia wniosku, ale 
przyjęcie formalnego stanowiska jest możliwe dopiero po głosowaniu 
w PE  Po uchwaleniu stanowiska przez PE Rada może zatwierdzić 
je bez zmian, wprowadzić zmiany lub odrzucić wniosek  Wniosek 
legislacyjny jest analizowany na trzech szczeblach: grup roboczych, 
COREPER-u i RUE  W pierwszej kolejności wniosek legislacyjny trafia 
do grupy roboczej, której prace mogą zbiegać się z pracami komisji 
parlamentarnej  Grupa robocza jako pierwsza prowadzi dyskusję nad 
projektem  Dopiero, biorąc pod uwagę delikatność i ważność sprawy, 
lub, gdy prace są wystarczająco zaawansowane, możliwe jest rozpoczę-
cie dyskusji na szczeblu COREPER-u  Wyjątkowo zakres modyfikacji 
projektu może być przedmiotem dyskusji w RUE  Zwykle rola Rady 
sprowadza się do akceptacji wypracowanego przez poprzednie gremia 
projektu  Głosowanie nad wnioskiem odbywa się na części jawnej 
posiedzeń Rady  Przyjęcie przez Radę wniosku bez zmian oznacza 
pozytywne zakończenie procedury ustawodawczej  Jeżeli Rada nanie-
sie poprawki, wniosek wraca do PE i rozpoczyna się drugie czytanie  
Głosując większością kwalifikowaną, może także projekt odrzucić  
W praktyce RUE zazwyczaj nie odrzuca formalnie wniosków KE, 
a postanawia nie rozpoczynać lub nie kontynuować prac nad projek-
tem, co oznacza jego zablokowanie 

W pierwszym i drugim czytaniu Rada, przyjmując stanowisko PE 
bez zmian, stanowi w głosowaniu większością kwalifikowaną  Wyjąt-
kowo głosuje jednomyślnie, jeżeli poprawkom wprowadzonym przez 
PE towarzyszy sprzeciw KE  Rada, chcąc wprowadzić zmiany do pro-
jektu w pierwszym i drugim czytaniu, głosuje jednomyślnie  Dopiero 
w trzecim czytaniu Rada głosuje większością kwalifikowaną niezależ-
nie od zmian we wniosku  Sposób podejmowania decyzji w Radzie był 
jedną z przyczyn ukształtowania się systemu rozmów trójstronnych  
Na każdym etapie pierwszego i drugiego czytania PE i RUE, przy 
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współudziale KE mogą osiągnąć nieformalne porozumienie co do tek-
stu aktu prawnego  Instytucje korzystają wtedy z tzw  trilogu  Posiedze-
nia obywające się w ramach trilogu są niejawne  Częstą konsekwencją 
rozmów trójstronnych jest wprowadzanie zmian forsowanych przez 
RUE formalnie przez PE  Z perspektywy transparentności i otwar-
tości procesu decyzyjnego wskazana współpraca rodzi uzasadnione 
zastrzeżenia  Z pewnością jednak znacznie skraca i przyspiesza proces 
decyzyjny  Obecną trwałą konsekwencją korzystania z rozmów jest 
finalizowanie procedury ustawodawczej już po pierwszym czytaniu 

Pierwsze czytanie, inaczej niż drugie i trzecie, nie jest obwarowane 
terminami określającymi obowiązek zamknięcia czytania  Drugie czy-
tanie nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące w PE i także cztery 
miesiące w RUE (trzy miesiące z możliwością przedłużenia do czterech)  
Procedura drugiego czytania jest analogiczna do pierwszego etapu, 
a instytucje dysponują takimi samymi możliwościami wpływu na treść 
aktu prawnego  Jeżeli PE zatwierdzi bez zmian lub odrzuci wniosek 
otrzymany od Rady, procedura ustawodawcza zostaje zamknięta  Jeżeli 
PE zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu i rezy-
gnuje z możliwości naniesienia poprawek, przyjęcie aktu prawnego 
odbywa się bez formalnego głosowania  Zatwierdzenie bez zmian jest 
zwykle efektem osiągnięcia między PE i RUE tzw  wczesnego poro-
zumienia w drugim czytaniu i powoduje, że akt prawny jest gotowy 
do podpisu i wejścia w życie  Odrzucenie stanowiska Rady oznacza 
natomiast to, że ponowne zajęcie się sprawą wymaga wszczęcia nowej 
procedury ustawodawczej na podstawie kolejnego wniosku KE  Parla-
ment odrzuca wniosek większością głosów wchodzących w jego skład 
członków  Taką samą większością przyjmuje poprawki do stanowiska 
Rady  Wprowadzenie poprawek w drugim czytaniu formalnie anga-
żuje w procedurę KE, która opiniuje zmiany zaproponowane przez 
Parlament  Po uwzględnieniu stanowiska KE prace nad projektem są 
realizowane w Radzie  Jeżeli Rada przyjmuje kolejne poprawki, zwołany 
zostaje Komitet Pojednawczy 

Komitet Pojednawczy należy zwołać w terminie sześciu, a maksy-
malnie ośmiu tygodni od zamknięcia przez RUE drugiego czytania 
i oficjalnego zawiadomienia, że RUE nie może przyjąć projektu aktu 



227ROZDZIAŁ IX | PROCEDURY STANOWIENIA PRAWA WTÓRNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

bez zmian  W skład Komitetu Pojednawczego wchodzi taka sama liczba 
przedstawicieli PE i Rady, która zapewnia równą reprezentację państw 
członkowskich  W praktyce oznacza to, że w skład Komitetu wcho-
dzi tylu przedstawicieli Rady, ile jest państw członkowskich  Liczba 
przedstawicieli RUE wyznacza następnie ilość miejsc dla członków PE  
Klucz wyboru posłów nie jest już jednak oparty na ich narodowości, 
a przynależności do grup politycznych i wielkości poszczególnych grup  
W pracach Komitetu Pojednawczego, bez prawa głosu, uczestniczy KE, 
której zadaniem jest podejmowanie wszelkich niezbędnych inicja-
tyw na rzecz zbliżania stanowisk PE i RUE  Zwykle przedstawicielem 
KE jest komisarz odpowiedzialny za wniosek ustawodawczy  Nie ma 
stałego składu osobowego Komitetu Pojednawczego  Jest on każdo-
razowo stanowiony na potrzeby negocjacji treści konkretnego aktu 
prawnego  Na przyjęcie porozumienia w sprawie wspólnego projektu 
Komitet Pojednawczy ma sześć tygodni, a maksymalnie osiem tygodni  
W praktyce, ze względu na krótki termin ustalenia porozumienia, nie-
formalne negocjacje międzyinstytucjonalne rozpoczynają się na ogół 
przed formalnym powołaniem Komitetu Pojednawczego 

Zatwierdzenie wspólnego projektu oznacza rozpoczęcie trzeciego 
czytania w PE i RUE  Współlegislatorzy mają maksymalnie osiem 
tygodni na przyjęcie treści aktu  Kolejność głosowań nie ma znaczenia, 
zazwyczaj jednak jako pierwszy głosuje PE  Pozytywne głosowanie 
stanowi ostatnią możliwość przyjęcia aktu prawnego 

Akt prawny jest finalnie podpisywany przez przewodniczącego 
PE i ministra reprezentującego prezydencję w Radzie  Po podpisaniu 
dokument jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej  O ile akt prawny nie stanowi inaczej, wchodzi on w życie 20  dnia 
po opublikowaniu  Brak publikacji nie powoduje nieważności aktu 
prawnego, ale jest warunkiem jego stosowania  Dziennik Urzędowy 
Unii (ang  Official Journal) stanowi jedyny i wystarczający oficjalny 
publikator prawa UE  Od 2013 r  Dziennik Urzędowy jest publiko-
wany w formie elektronicznej, w systemie eur-lex  Przeciętnie zwykła 
procedura prawodawcza, od chwili przedstawienia wniosku do jego 
przyjęcia trwa niecałe dwa lata  Zdażają się także wnioski, które były 
procedowane znacznie dłużej 
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4.3. Specjalna procedura ustawodawcza

Procedura specjalna jest stosowana wyjątkowo rzadko  Zwykła proce-
dura ustawodawcza obejmuje bowiem blisko 95% unijnego ustawodaw-
stwa, w tym stosowana jest w dziedzinach o podstawowym znaczeniu 
dla integracji europejskiej, zwłaszcza w obszarze rynku wewnętrznego  
Na mocy Traktatu z Lizbony specjalna procedura ustawodawcza zastą-
piła procedury konsultacji, współpracy i zgody, upraszczając proces 
decyzyjny 

Specjalna procedura ma zastosowanie, wtedy, gdy wynika to wprost 
z prawa pierwotnego i jest realizowana w dwóch wariantach (typach):

1  zgody,
2  konsultacji 
Cechą charakterystyczną procedury specjalnej jest to, że tylko 

jeden z legislatorów wpływa na treść wniosku legislacyjnego  Druga 
instytucja jest natomiast formalnie pytana o opinię lub zgodę na 
przyjęcie danego aktu  Instytucje mogą natomiast wciąż prowadzić 
nieformalny dialog międzyinstytucjonalny, chociaż w zdecydowanie 
mniej dookreślonej strukturze jak ma to miejsce w zwykłej procedurze 
ustawodawczej  Nieformalny dialog będzie miał szczególne znaczenie 
przy wariancie zgody  Cechą, która odróżnia procedurę specjalną od 
zwykłej, jest także brak sformalizowania jej przebiegu  Zasady okre-
ślane są doraźnie, na podstawie właściwych postanowień traktatowych 

Obecnie prawo pierwotne przewiduje zamknięty katalog przypad-
ków zastosowania specjalnej procedury ustawodawczej  Wskazany 
katalog może jednak ulec zmianie, gdyby państwa członkowskie zde-
cydowały się na skorzystanie z klauzuli pomostowej15, przy zastoso-
waniu której może dojść do zmiany postanowień prawa pierwotnego  
W takich przypadkach RE może przyjąć decyzję przekształcającą 
specjalną procedurę w zwykłą procedurę ustawodawczą  RE stanowi 
jednomyślnie po uzyskaniu zgody PE, wyrażonej większością człon-
ków wchodzących w jej skład  O wszczęciu procedury zmiany prawa 
pierwotnego informowane są parlamenty narodowe  Notyfikacja 

 15 Art  48 ust  7 TUE 
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sprzeciwu przez jeden z parlamentów w terminie sześciu miesięcy od 
przekazania informacji powoduje nieprzyjęcie decyzji  W 2019 r  KE 
rozpoczęła oficjalnie dyskusję nad rozszerzeniem zastosowania zwykłej 
procedury ustawodawczej w polityce społecznej16  Przekształcenie spe-
cjalnej procedury ustawodawczej w zwykłą może także nastąpić, gdy 
akt prawny jest przyjmowany w ramach wzmocnionej współpracy17, 
a traktaty przewidują, że powinno zastosować się procedurę specjalną  
O zmianie sposobu procedowania decyduje Rada po konsultacji z PE 

Wnioski przedkładane w specjalnej procedurze ustawodawczej, 
podobnie jak pozostałe wnioski ustawodawcze, podlegają kontroli 
przestrzegania zasady pomocniczości, dokonywanej przez parlamenty 
narodowe  W przypadku uzyskania wymaganych progów może wobec 
nich zostać wszczęta procedura żółtej kartki  Do specjalnej procedury 
ustawodawczej nie ma zastosowania procedura pomarańczowej kartki  
Wciąż jest także możliwe wszczęcie nieformalnego dialogu z parla-
mentami narodowymi 

Obecne konsultacje będące wariantem lizbońskiej specjalnej proce-
dury ustawodawczej stanowią szczątkową formę pierwotnej procedury 
konsultacji  Wspominania procedura dzierżyła przez szereg lat prymat 
wśród procedur decyzyjnych, który ostatecznie ograniczyła proce-
dura współdecyzji  Następstwem historycznej ewolucji jest przypisanie 
dominującej roli RUE, która w wariancie konsultacji zawsze występuje 
w roli legislatora  Obecne traktaty nie przewidują bowiem sytuacji, 
w której legislatorem byłby PE, a opiniodawcą RUE  W wariancie 
konsultacji Parlament przedstawia swoje stanowisko co do projektu 
aktu prawnego, ale RUE tym stanowiskiem nie jest związana 

Wariant zgody dotyczy sytuacji, gdy legislator (RUE lub PE) nie 
może przyjąć aktu prawnego, nie uzyskawszy uprzednio zgody insty-
tucji opiniującej (odpowiednio PE, RUE)  Instytucja opiniująca może 

 16 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
Skuteczniejsze podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki społecznej: obszary, 
w których można wprowadzić na większą skalę głosowanie większością kwali-
fikowaną, COM(2019)186 
 17 Art  333 TFUE 
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zaakceptować lub odrzucić wniosek, formalnie nie może zaproponować 
poprawek  Legislator jest tym stanowiskiem związany 

Specjalną procedurą ustawodawczą sui genereis jest natomiast pro-
cedura budżetowa  Procedura przyjęcia rocznego budżetu posiada 
cechy, które nie dają jej jednoznacznie sklasyfikować do żadnej z dwóch 
procedur: zwykłej i specjalnej  Prawo pierwotne stanowi, że jest to 
specjalna procedura ustawodawcza, jednocześnie przewiduje znaczne 
odstępstwa od pozostałych takich procedur  Po pierwsze, RUE i PE 
stanowią wspólnie władzę budżetową, a procedura oparta jest o trój-
kąt legislacyjny  Po drugie, budżet jest przyjmowany maksymalnie 
w dwóch czytaniach  Dodatkowo, w pewnych okolicznościach, PE 
posiada mocniejszą pozycję od RUE w zakresie akceptacji budżetu  
Po trzecie, cechą charakterystyczną procedury jest jej cykliczność 
i znaczne obudowanie pozatraktatowymi elementami współpracy, np  
korzystanie z semestru europejskiego  Po czwarte, specyficznym dla 
procedury budżetowej rozwiązaniem jest to, że milczenie PE i RUE 
co do projektu budżetu i wspólnego projektu ustalonego w pracach 
komitetu pojednawczego, jest traktowane jako milcząca zgoda  Po 
piąte, odrębność procedury budżetowej jest także związana z niejed-
noznacznym charakterem prawnym budżetu 

5. Procedury stanowienia aktów nieustawodawczych

5.1. Procedury stanowienia aktów wykonawczych

Podstawę przyjęcia aktu wykonawczego stanowi akt ustawodawczy lub 
akt nieustawodawczy samoistny  Praktyką procesów decyzyjnych jest 
to, że większość aktów ustawodawczych zawiera delegację do przyjęcia 
aktów wykonawczych (i delegowanych)  Zasadą jest, że akty wykonaw-
cze stanowi Komisja  Drugą instytucją, która może je przyjmować, jest 
Rada Unii Europejskiej 

Traktaty wymieniają dwa obszary kompetencji powierzonych 
Unii, w których Rada może stanowić akty wykonawcze  W pierwszym 
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obszarze kompetencja Rady jest równoległa z kompetencją Komisji18  
Rada może przyjmować akty wykonawcze zamiast KE, jeżeli jest to 
należycie uzasadnione  Akty wykonawcze Rady są stanowione wtedy 
na wniosek KE  Komisja w pracach przygotowawczych postępuje 
podobnie jak z wnioskami przedkładanymi w procedurach ustawo-
dawczych, w szczególności przeprowadza ocenę skutków, bada posza-
nowanie zasady pomocniczości i proporcjonalności  Drugi obszar 
obejmuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa  W ramach 
WPZiB Rada jest jedyną instytucją uprawnioną do przyjmowania 
aktów wykonawczych  Akty wykonawcze są stanowione na podstawie 
delegacji zawartych w decyzjach określających działania lub stano-
wiska  W procedurze ich stanowienia nie uczestniczy KE  Wspólną 
cechą charakterystyczną aktów wykonawczych Rady jest to, że są one 
stanowione w oderwaniu od procedur komitetowych 

W praktyce zdecydowana większość omawianych aktów stanowi 
KE  W systemie prawnym UE, nieprzerwanie od Traktatów Rzymskich, 
ogólną kompetencją do wykonywania (wdrażania) i stosowania prawa 
wspólnotowego (obecnie unijnego) dysponowały państwa członkow-
skie19  W związku z tym, że przyjmowanie aktów wykonawczych, 
nie należy do autonomicznych, mających swoje źródło w traktatach, 
uprawnień KE, ogólną zasadą jest przyjmowanie tychże aktów tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne dla jednolitego wykonywania prawa Unii 

Akty wykonawcze Komisji stanowione są przy wykorzystaniu 
tzw  systemu komitologicznego (komitetowego)  KE stanowiąc akty 
wykonawcze podlega kontroli sprawowanej przez komitety komitolo-
giczne uczestniczące w ocenie projektów nieustawodawczych  Kontrola 
legislatorów ogranicza się jedynie do tzw  prawa kontroli (fr  droit 
de regard), czy dany projekt nie przekracza granicy udzielonej KE 

 18 Część III TFUE 
 19 M  Szpunar, op  cit , s  4–5 
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delegacji  Rozporządzenie komitologiczne20 przewiduje dwa systemy 
kontroli sprawowanej przez komitety: procedurę doradczą i spraw-
dzającą21  Zasadą jest przyjmowanie aktów wykonawczych zgodnie 
z procedurą doradczą, która przewiduje niewiążący charakter opinii 
komitetów22  Procedura sprawdzająca, zasadniczo wiążąca Komisję 
stanowiskiem komitetów, jest formułą kwalifikowaną i ma zastosowa-
nie w wymienionych w rozporządzeniu komitologicznym przypadkach  
Procedura sprawdzająca ma zastosowanie wtedy, gdy akt wykonawczy 
ma zasięg ogólny  Zasadniczo w procedurze sprawdzającej KE uzyskuje 
mandat przyjęcia aktu wykonawczego, gdy uzyska pozytywną opinię 
komitetu23  Jeżeli opinia komitetu jest negatywna, Komisja nie przyj-
muje projektu aktu wykonawczego, chociaż wskazana reguła nie ma 
charakteru bezwzględnego 

Istotą procedur komitologicznych jest opiniowanie projektów aktów 
wykonawczych przez niezależne od KE komitety  W skład komitetów 
wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, którym przewodniczy, 
bez prawa głosu, przedstawiciel Komisji24  Komitety komitologiczne 
są ustanawiane wyłącznie w akcie podstawowym, który przewiduje 
przyjęcie aktu wykonawczego, a powierzone im zadanie realizują 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu komitologicz-
nym  Akt podstawowy nie może zmieniać roli komitetów25  Komitety 
komitologiczne, nie powinny być także wzywane do pełnienia innych 
funkcji26  Mechanizm kontroli w systemie komitologicznym, podobnie 
jak procedury ustawodawcze, jest oparty na dialogu  W systemie 
komitologicznym jest on prowadzony pomiędzy przedstawicielami 

 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r  ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz  Urz  L 55 z 28 2 2011 r ), s  13, dalej jako rozporządzenie 
 komitologiczne 
 21 Art  2 ust  1 rozporządzenia komitologicznego 
 22 Zob  pkt  41–43 Implementing Acts Guidelines 
 23 Art  5 ust  2 rozporządzenia komitologicznego 
 24 Art  3 ust  2 rozporządzenia komitologicznego 
 25 Pkt 29 Implementing Acts Guidelines 
 26 Pkt 30 Porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa 



233ROZDZIAŁ IX | PROCEDURY STANOWIENIA PRAWA WTÓRNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

państw członkowskich a służbami Komisji  W komitetach komito-
logicznych każde państwo członkowskie jest traktowane jako jeden 
członek komitetu 

Komitety komitologiczne kierują się w swoich pracach dwoma 
podstawowymi zasadami27  Pierwsza z zasad zakłada, że przewodni-
czący powinien dążyć do rozwiązań, które cieszą się jak największym 
poparciem w ramach komitetu, uwzględniając sugestie i poprawki 
popierane przez komitet28  Drugą z zasad, która ma zastosowanie 
tylko do procedury sprawdzającej, jest zasada „odwróconej większości”, 
pozwalająca co do zasady przyjąć akt wykonawczy, chyba że większo-
ścią kwalifikowaną zostanie wydana opinia negatywna  Jeżeli wskazana 
większość nie zostanie osiągnięta, w procedurze sprawdzającej można 
także zwołać komitet odwoławczy 

Komitet odwoławczy jest komitetem komitologicznym, którego 
ustanowienie przewiduje wyłącznie procedura sprawdzająca  W odróż-
nieniu jednak do pozostałych komitetów nie ma charakteru stałego 
i nie stanowi odrębnej instancji w procedurze sprawdzającej  Stanowi 
raczej etap procedury decyzyjnej, na którym państwa członkowskie 
mają okazję podjąć ponownie dyskusję, tym razem na wyższym szcze-
blu przedstawicieli państw członkowskich29  Co do zasady reprezenta-
cja państw w komitecie odwoławczym nie powinna być na poziomie 
niższym niż poziom członków COREPER-u  Obrady wszystkich komi-
tetów komitologicznych są poufne30 

5.2. Procedura stanowienia aktów delegowanych

Akty delegowane stanowią novum wprowadzone Traktatem 
z Lizbony, niemniej jednak procedura ich przyjmowania bazuje na 

 27 Por  pkt 39 Implementing Acts Guidelines 
 28 Art  3 ust  4 rozporządzenia komitologicznego 
 29 Por  pkt 30 Implementing Acts Guidelines 
 30 Art  13 ust  2 wzoru regulaminu wewnętrznego 
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doświadczeniach komitologicznej procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą31  Podstawę prawną przyjęcia aktu delegowanego może 
stanowić tylko akt ustawodawczy  Akty delegowane mają zasięg ogólny, 
uzupełniając lub zmieniając niektóre, inne niż istotne, elementy aktu 
ustawodawczego  Prawo pierwotne stanowi, że akt podstawowy obok 
określenia celu, treści i zakresu aktu delegowanego wskazuje także 
czas obowiązywania przekazanych uprawnień32  Zasadą jest, zgodnie 
z żądaniem Komisji, stanowienie delegacji na czas nieokreślony33 

Komisja cieszy się dużą autonomią decyzyjną, a unijny legislator 
nie może narzucić obowiązku konsultacji z przedstawicielami państw 
członkowskich34  Komisja może jednak skorzystać z pomocy ekspertów, 
którzy odgrywają rolę konsultantów, a nie instytucjonalną35  Zgodnie 
z deklaracją samej KE, z wyjątkiem przypadków, w których prace 
przygotowawcze nie wymagają żadnych nowych ekspertyz, Komisja 
będzie w regularny sposób konsultować się z ekspertami w organach 
krajowych wszystkich państw członkowskich, które będą odpowie-
dzialne za wykonanie aktów delegowanych po ich przyjęciu  Inaczej niż 
w przypadku komitetów komitologicznych, tworzenie grup ekspertów, 
zakres ich uprawnień i kształtowanie ich składu wynika z władzy 
dyskrecjonalnej Komisji  Z pozycji KE wobec grup ekspertów wynika 
także niewiążący charakter ich opinii36  Ponadto nie ma obowiązku 
przedstawiania grupom ekspertów ostatecznego projektu danego aktu 
delegowanego, a wystarczy przedstawienie głównych ram planowanego 
aktu delegowanego37 

Udział Parlamentu i Rady w stanowieniu aktów delegowanych 
kształtuje prawo pierwotne, zgodnie z którym zakres kontroli 
wynika z woli legislatorów  Zasadniczo bowiem to od nich zależy, 

 31 W praktyce określaną jako procedurę PRAC lub RPS, zgodnie z jej angiel-
skim akronimem RPS (ang  Regulatory Procedure with Scrutiny) lub francuskim 
akronimem PRAC (fr  Procédure de Réglementation avec Contrôle) 
 32 Art  290 ust  1 ak  2 TFUE 
 33 Pkt  57–60 Delegated Acts Guidelines 
 34 Pkt 86 Delegated Acts Guidelines 
 35 Komunikat w sprawie aktów wykonawczych i delegowanych, s  7 
 36 Pkt 31 Implementing Acts Guidelines 
 37 Pkt 102 Delegated Acts Guidelines 
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czy wprowadzą w akcie podstawowym prawo wniesienia sprzeciwu, 
czy prawo odwołania38  Wymienione mechanizmy kontrolne mogą 
występować alternatywnie lub kumulatywnie39  O ile nie wynika to 
wprost z treści prawa pierwotnego, wydaje się, że PE i Rada mogą także 
zrezygnować z przyznanych im uprawnień nadzorczych  Jeżeli jednak 
instytucje legislacyjne uznają za stosowne wprowadzenie mechani-
zmów kontrolnych, Rada stanowi o swoim sprzeciwie lub odwołaniu 
w głosowaniu większością kwalifikowaną, a Parlament większością 
gł sów wchodzących w jego skład członków40  Wykonując swoje prawa 
w zakresie stosowania warunków określonych w akcie podstawowym, 
PE i Rada informują się wzajemnie (oraz Komisję)41 

Możliwe jest zróżnicowanie pozycji instytucjonalnej legislatorów 
w procesie kontroli aktów delegowanych  Wynika ono z rodzaju pro-
cedury ustawodawczej, w oparciu o którą ustanowiono akt podsta-
wowy  Jeżeli była to zwykła procedura zakres uprawnień kontrolnych 
współlegislatorów jest taki sam, tak jak porównywalna jest ich pozycja 
w procesie stanowienia aktu podstawowego  Jeżeli jednak akt sta-
nowiony jest w ramach specjalnej procedury ustawodawczej, prawo 
wniesienia sprzeciwu i odwołania przysługuje wyłącznie tej instytucji 
lub instytucjom, które wpływały wiążąco na treść aktu prawnego42  
W wariancie konsultacji uprawnienia kontrolne de facto przysługują 
tylko Radzie  W wariancie zgody należą do RUE i PE 

Prawo do wyrażenia sprzeciwu podlega co do zasady dyskrecjonal-
nej władzy legislatorów  Jednak instytucja sprzeciwiająca się aktowi 
delegowanemu musi wyjaśnić swoje powody w decyzji lub rezolu-
cji formalizującej jej zastrzeżenia43  Wejście w życie aktu delegowa-
nego przyjętego przez Komisję zostaje zawieszone na okres określony 
w akcie ustawodawczym, w czasie którego prawodawca będzie miał 

 38 Pkt 63 Delegated Acts Guidelines 
 39 Pkt 62 Delegated Acts Guidelines 
 40 Art  290 ust  2 TFUE 
 41 Pkt 19 Common Understanding 
 42 Pkt  76–80 Delegated Acts Guidelines 
 43 Pkt 144 Delegated Acts Guideline 
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prawo do sprzeciwu44  Jak wskazuje KE, sprzeciw jest „konkretną 
krytyką” wyraźnie określonego aktu delegowanego, odwołanie pozba-
wia natomiast Komisję w sposób ogólny i zupełny przekazanych jej 
uprawnień  Sprzeciw powinien zatem być postrzegany jako ogólny 
środek kontroli, którą prawodawca sprawuje nad wszystkimi aktami 
delegowanymi, podczas gdy odwołanie jest środkiem wyjątkowym, 
gdy np  wystąpią czynniki, których charakter podważa samą podstawę 
przekazania uprawnień45  Prawo odwołania może zostać przewidziane 
w szczególności w przypadkach, gdy prawodawca pragnie móc dyspo-
nować możliwością odebrania w każdym momencie uprawnień, w celu 
uwzględnienia nowych okoliczności46 

Legislatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania uprawnień, gdy 
uważają, że dysponowanie prawem do sprzeciwu jest nieprzydatne lub 
niepraktyczne  W szczególności może to obejmować sytuacje, w któ-
rych Komisja jest zobowiązana przyjąć akty delegowane w ograniczo-
nym czasie, co nie daje się pogodzić z korzystaniem przez prawodawcę 
z prawa do sprzeciwu  Nie mając możliwości sprawowania kontroli 
nad każdym z przyjmowanych aktów ze względu na ich częstotliwość, 
prawodawca zachowywałby jednak ogólną kontrolę nad przekazaniem 
uprawnień poprzez prawo do ich odwołania47  Decyzja o odwołaniu 
uprawnień przyjęcia aktu delegowanego może zostać podjęta w dowol-
nym momencie po wejściu w życie podstawowego aktu prawnego, 
który ją przewiduje48  Instytucja inicjująca powinna wyraźnie określić, 
które przekazane uprawnienia chce wycofać  Odwołanie uprawnień 
zasadniczo nie działa wstecz 

Akt delegowany jest przyjmowany przez kolegium KE przed prze-
kazaniem go PE i Radzie49  Po wygaśnięciu terminu na zgłoszenie 
sprzeciwu, jeżeli taki jest przewidziany, akty delegowane są publikowane 

 44 Komunikat w sprawie aktów wykonawczych i delegowanych, s  9 
 45 Ibidem, s  8 
 46 Ibidem 
 47 Ibidem 
 48 Pkt 156 Delegated Acts Guidelines 
 49 Pkt 123 Delegated Acts Guidelines 
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w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej50  Wchodzi on 
w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego 
dnia po ich publikacji 
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W odróżnieniu od dotychczasowych dzieł poświęconych Unii Europejskiej 
znajdujących się na rynku dzieło to rozszerza analizę wiedzy o Unii 
Europejskiej i zawiera cenne informacje, których trudno poszukiwać gdzie 
indziej. Dzieło jest pod tym względem całkowicie kompletne i zawiera 
informacje, które wyjaśniają dogłębnie sposób działania instytucji i prawa 
europejskiego.
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Recenzowane dzieło skierowane jest przede wszystkim do studentów i osób, 
które rozpoczynają naukę prawa unijnego. Konsekwentnie przygotowane jest 
ono w sposób zrozumiały i przystępny. Warto zauważyć, że autorzy nie tylko 
przedstawiają podstawowe informacje, jakie odbiorca powinien posiadać, 
lecz także szeroko odnoszą się do wykładni orzeczniczej, co znacznie ułatwia 
zrozumienie niejednokrotnie trudnych zagadnień. Należy również podkreślić, 
że niniejsza pozycja w sposób szczególny koncentruje się na trudnych 
zagadnieniach, tj. charakterze prawa unijnego w rozumieniu trybunałów 
konstytucyjnych łącznie z najnowszymi wyrokami, które prezentują odmienne 
stanowisko na temat tego problemu, zasadzie podziału kompetencji czy 
nowym pojęciu unijnego wymiaru sprawiedliwości.
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