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Wprowadzenie
Państwo przystępujące do Unii Europejskiej zachowuje swoją niezależność, odrębność oraz tożsamość konstytucyjną1. Polski Trybunał Konstytucyjny wyraża w tej kwestii stanowczy pogląd, podkreślając, że „[…] suwerenność Rzeczypospolitej i jej niepodległość, rozumiana jako odrębność bytu państwowego Polski w jej obecnych
granicach, w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej na zasadach określonych
w Konstytucji, oznaczają potwierdzenie prymatu Narodu Polskiego do stanowienia
o własnym losie. Normatywnym wyrazem tej zasady jest Konstytucja, a w szczególności postanowienia preambuły, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 90, art. 104 ust. 2 i art. 126
ust. 1, w świetle których suwerenność Rzeczypospolitej wyraża się w nieprzekazywalnych kompetencjach organów władzy państwowej, stanowiących o tożsamości konstytucyjnej państwa”2.
Z drugiej jednak strony organy UE wyposażone zostały w kompetencje w zakresie
tworzenia tzw. unijnych źródeł prawa wtórnego (pochodnego). Prawo to – mimo dążenia do zagwarantowania odpowiedniego oddziaływania na jego treść ośrodków krajowych – stanowione jest poza parlamentami państw członkowskich i rządzi się następującymi zasadami: pierwszeństwa wobec porządków prawnych państw należących do

1

2

Zob. szerzej: K. Wojtowicz, Poszanowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy nr 4(99), 2010 r., s. 12 i n. ze szczególnym podkreśleniem poszanowania
tożsamości narodowej państw członkowskich, idem: Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2012, s. 89 i n.
„[...] Niezależnie od trudności związanych z ustaleniem szczegółowego katalogu kompetencji nieprzekazywalnych, należy zaliczyć do materii objętych całkowitym zakazem przekazania 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 państwowości, 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”, z jednoczesnym powołaniem się na pracę K. Wojtyczka, Przekazywanie kompetencji państwa
organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007, s. 284 i n., z uzasadnienia wyroku TK z 24 listopada
2010 r., K 32/09.
9
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Unii, bezpośredniego stosowania i skuteczności3, jednolitości, solidarności, proporcjonalności, subsydiarności oraz równowagi kompetencyjnej4. Respektowanie tych zasad
jest obowiązkiem wszystkich organów i instytucji państw członkowskich. W konsekwencji istnieją dwa autonomiczne porządki prawne (systemy źródeł prawa), a tym samym
dwa ośrodki władzy stanowiące prawo5. W kwestii relacji między tymi dwoma (zasadniczo odrębnymi) porządkami Trybunał Konstytucyjny podkreśla, iż „[...] W części zaś
stanowiącej wspólnotowe prawo stanowione (pochodne), kreowane jest ono przy udziale
przedstawicieli rządów państw członkowskich (w tym: Polski) – w Radzie Unii Europejskiej oraz przedstawicieli obywateli europejskich (w tym: obywateli polskich) – w Parlamencie Europejskim”, co w konsekwencji powinno prowadzić do tego, że porządki te
„winny […] koegzystować na zasadzie obopólnie przyjaznej wykładni i kooperatywnego
współstosowania”6. Wykładnia prawa krajowego przychylna prawu UE ma jednak swoje
wyraźne granice. Jak bowiem podkreśla konsekwentnie TK, „przy konstrukcji wzorca
konstytucyjności interpretacja (wykładnia) przyjazna prawu europejskiemu wymaga kierowania się dwoma wskazaniami: po pierwsze – wykładnię taką podejmować można pod
warunkiem (i tylko wtedy), gdy prawo polskie nie wskazuje na wyraźnie odmiennie ujęcie problemu (strategii jego rozwiązywania) w okresie poprzedzającym formalną akcesję, po wtóre zaś – w razie istnienia kilku możliwości interpretacyjnych, należy wybrać
tę najbliższą dorobkowi wspólnotowemu (acquis communautaire)”7.
Zasady, na których opiera się porządek prawny UE, w istotny sposób wpłynęły na
zmianę dotychczasowej interpretacji utrwalonych w doktrynie pojęć i pryncypiów, określających funkcjonowanie państwa oraz pozycję obywatela w relacjach z organami władzy publicznej. Z tego też powodu w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej
konieczne stało się zredefiniowanie – przynajmniej w części – ważnych zasad ustrojowych i kompetencji poszczególnych organów konstytucyjnych. Choć nie zawsze modyfikacja ta wiązała się ze zmianą konstytucji, to w każdym z państw członkowskich wymagała debaty na temat określenia istoty i charakteru nowych procesów decyzyjnych
w ramach UE oraz ich skutków.
3

4

5

6
7

10

Na temat dwóch pierwszych zasad i ich znaczenia, zob.: C. Mik, Zasady ustrojowe prawa wspólnotowego a polski porządek konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 1998, nr 1, s. 12–33; K. Wójtowicz, Istota i źródła prawa wspólnotowego, konsekwencje dla prawa krajowego, [w:] M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997, s. 145–148.
Szerzej na temat tych zasad zob.: W. Czapliński, Akty prawne Wspólnot Europejskich w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości, [w:] M. Kruk (red.), op. cit., s. 190 i n.; oraz idem, Podstawy prawa Unii
Europejskiej, zarys wykładu, J. Galster (red.), Toruń 2006, s. 204–280.
Na temat autonomii prawa Unii Europejskiej zob.: kompleksowo C. Mik, Powierzenie Unii Europejskiej
władzy przez państwa członkowskie i jego podstawowe konsekwencje prawne, [w:] J. Kranz (red.), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa 2006, s. 121 i n.
Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04
Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03.
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Syntetyczna charakterystyka zasady pierwszeństwa prawa unijnego wobec porządków prawnych państw członkowskich wymaga wskazania już na wstępie kilku jej podstawowych elementów składowych, wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (wcześniej ETS). Po pierwsze, organy państwa członkowskiego UE w razie
konfliktu między normą prawa krajowego i normą prawa unijnego mają obowiązek pomijać prawo krajowe i stosować wyłącznie normę prawa unijnego. W tym celu organy państwa członkowskiego zobowiązane są do przestrzegania następujących nakazów:
–– zapewnienia skuteczności prawu unijnemu w krajowym porządku prawnym,
–– jednolitego stosowania prawa unijnego przez organy państwa członkowskiego,
–– unieważnienia lub zmiany przepisu prawa krajowego niezgodnego z prawem
unijnym przez właściwe organy państwa,
–– tworzenia prawa krajowego, jeśli wymaga tego prawo unijne do zapewnienia
jego skuteczności,
–– respektowania interpretacji prawa unijnego dokonywanej przez TS UE (a wcześniej ETS) i w tym zakresie interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem
unijnym.
Jednocześnie państwo członkowskie musi przestrzegać także określonych zakazów, a mianowicie:
–– zakazu stosowania przepisów prawa krajowego sprzecznych z prawem unijnym,
–– tworzenia przepisów prawa krajowego sprzecznych z prawem unijnym,
oraz co do zasady:
–– badania ważności prawa unijnego przez organy krajowe, w tym sądy konstytucyjne.
Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej już od ponad dekady (formalnie od 1 maja 2004 r.). W ciągu ostatnich dziesięciu lat ujawniło się
wiele problemów czy kwestii dyskusyjnych dotyczących relacji prawa polskiego oraz
prawa unijnego w kontekście zasady pierwszeństwa tego ostatniego przed całym krajowym porządkiem prawnym. Wątpliwości te wynikają w znacznej mierze z brzmienia
przepisów obowiązującej Konstytucji RP, dających z jednej strony wyraźną podstawę do
przyznania pierwszeństwa traktatom unijnym i prawu stanowionemu przez organy i instytucje UE w przypadku kolizji z ustawami i aktami podustawowymi (art. 91 ust. 2 i 3
Konstytucji), z drugiej zaś formułujących w sposób kategoryczny zasadę nadrzędności
Konstytucji.
W myśl art. 8 ust. 1 Konstytucji jej przepisy są najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Już przy okazji oceny konstytucyjności traktatu akcesyjnego Trybunał Konstytucyjny stanowczo podkreślił (wyrok w sprawie K 18/04), że przystąpienie Polski do
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UE i jednoczesne respektowanie zasad i wartości charakteryzujących funkcjonowanie
Wspólnoty, w żadnym razie nie prowadzi do zaprzeczenia nadrzędności Konstytucji RP.
Stanowisko to uzasadnił istnieniem wyraźnej konstytucyjnej podstawy procesu integracji
europejskiej, związanej „z przekazywaniem kompetencji w niektórych sprawach organom wspólnotowym (unijnym)” oraz zastrzeżeniem kontroli „konstytucyjności Traktatu
akcesyjnego oraz aktów stanowiących jego integralne składniki”. W konsekwencji – zdaniem TK – „przepisy (normy) Konstytucji jako aktu nadrzędnego i stanowiącego wyraz
suwerennej woli narodu nie mogą utracić mocy obowiązującej bądź ulec zmianie przez
sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy określonymi przepisami (aktami wspólnotowymi a Konstytucją). W takiej sytuacji suwerenny polski ustrojodawca
konstytucyjny zachowuje prawo samodzielnego zadecydowania o sposobie rozwiązania
tej sprzeczności, w tym również o celowości ewentualnej zmiany samej Konstytucji”8.
W świetle stanowiska polskiego TK – podobnie zresztą jak sądów konstytucyjnych
innych państw, zwłaszcza niemieckiego – w szczególności normy Konstytucji RP
w dziedzinie wolności i praw jednostki „wyznaczają minimalny i nieprzekraczalny próg,
który nie może ulec obniżeniu ani zakwestionowaniu na skutek wprowadzenia regulacji
wspólnotowych. Konstytucja 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”9.
Zasada pierwszeństwa stosowania prawa unijnego przed ustawami, a tym bardziej
aktami podustawowymi ma – jak wiadomo – wyraźne, konstytucyjne zakotwiczenie
w przywołanym art. 91 ust. 2 (odnośnie do prawa pierwotnego) oraz ust. 3 (odnośnie do
prawa pochodnego), a także w wyrażonej już w art. 9 Konstytucji zasadzie przychylności procesowi integracji europejskiej i wykładni prawa krajowego przyjaznej prawu UE.
Niemniej zarówno praktyka stanowienia, jak i stosowania prawa (zwłaszcza sądowego), uwzględniająca zobowiązania ciążące na Polsce jako państwie członkowskim UE
ujawniła wiele wątpliwości związanych z rozumieniem zasady pierwszeństwa prawa
unijnego wraz z wpisanymi weń wspomnianymi wyżej nakazami i zakazami adresowanymi do polskich organów władzy publicznej. Wystarczy tutaj jedynie zasygnalizować,
ponieważ kwestie te są przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu, że w szczególności praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do istotnego
przewartościowania stanowiska, zgodnie z którym sąd konstytucyjny nie jest właściwy

8

9

12

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04 49/5/A/2005; (pkt 7. Uzasadnienia); por. też glosy do wyroku
TK z dnia 11 maja 2005 r. (zgodność traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18/04, autorstwa: J. Barcza, s. 169–184; S. Biernata, s. 185–206; W. Czaplińskiego, s. 207–222; A. Wyrozumskiej, s. 223–261,
„Kwartalnik Prawa Publicznego”, Warszawa – Toruń, 2005, nr 4.
Ibidem, pkt 6.4. uzasadnienia.
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do oceny konstytucyjności pochodnych (wtórnych) aktów prawa unijnego10. Oznacza
to, że w aspekcie materialno-prawnym Trybunał Konstytucyjny – choć w ograniczonym zakresie – uznaje swoją kompetencję orzeczniczą, wynikającą z nadrzędności
Konstytucji RP11.
Nie mniej istotne są także problemy dotyczące tego, czy i w jakim zakresie oraz
z jakim skutkiem Trybunał Konstytucyjny jest właściwy do badania legalności aktów
prawnych z punktu widzenia dochowania wymogów proceduralnych, a więc trybu stanowienia aktów prawa krajowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązków notyfikacyjnych. Jest to kwestia o tyle aktualna, że w trakcie finalizowania prac nad niniejszą publikacją TK przyjął do rozpatrzenia pytania prawne (sprawa P. 04/14) dotyczące
zasygnalizowanego zagadnienia. W tym kontekście należy podkreślić, że proces implementacji polega na podejmowaniu wszelkich działań, które zapewniłyby warunki do
efektywnego stosowania i kontroli przestrzegania prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych. Nie budzi przy tym wątpliwości, że proces implementacyjny wymaga
w pierwszej kolejności prawidłowego zainicjowania, przeprowadzenia i zakończenia
wszystkich działań, które składają się na wewnątrzkrajowy proces ustawodawczy. Proces ten dla oceny jego prawidłowości musi jednak uwzględniać wymogi, które określone są przez organizację, której RP jest członkiem12.
Systematyka niniejszej pracy została podporządkowana przyjętemu celowi badawczemu, jakim jest analiza konstytucyjnych podstaw zasady pierwszeństwa prawa unijnego w polskim porządku prawnym oraz jej realizacja w praktyce działania organów władzy publicznej. Stosownie do tego praca składa się z trzech rozdziałów.
W pierwszym rozdziale analizie poddano dyskusję konstytucyjną dotyczącą miejsca prawa UE w polskim porządku prawnym oraz jego pierwszeństwa wobec norm prawa krajowego, treść i istotę zasady nadrzędności Konstytucji w kontekście zasady
pierwszeństwa prawa UE oraz na tym tle dopuszczalność kontroli konstytucyjności prawa pochodnego w trybie skarg konstytucyjnych i pytań prawnych sądów do TK, a także
propozycje de lege ferenda związane z wprowadzeniem do Konstytucji RP tzw. rozdziału europejskiego. Dopełnienie tych rozważań na płaszczyźnie porównawczej stanowi
opracowanie dotyczące pojmowania zasady pierwszeństwa prawa UE w orzecznictwie
niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

10

11

12

Zob. szerzej: P. Brzeziński, Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2011, s. 15 i n.
Zob. szerzej: M. Kawczyńska, Kontrola zgodności z Konstytucją aktów unijnego prawa pochodnego
w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, [w:] N. Półtorak, S. Dudzik (red.), Prawo Unii
Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Wolters Kluwer 2014, s. 213 i n.
Zob. M. Domańska, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Wolters Kluwer 2014.
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Drugi rozdział niniejszego opracowania został poświęcony w całości zagadnieniu
kontroli zgodności prawa krajowego z prawem UE w ramach postępowania ustawodawczego, a także na etapie inicjowania procedury ustawodawczej. Omówione zostały obowiązki projektodawców związane z koniecznością respektowania zasady pierwszeństwa
prawa UE, udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa europejskiego, procedura badania
zgodności projektu ustawy z prawem UE, proceduralno-prawne aspekty stanowienia
ustaw w świetle zasady pierwszeństwa prawa unijnego, a także rola prezydenta RP
w związku ze stanowieniem prawa europejskiego.
Ostatni rozdział poświęcono analizie problemów, jakie powstają w związku z rozstrzyganiem kolizji między normami prawa krajowego i unijnego oraz respektowaniem
zasady pierwszeństwa prawa UE w praktyce stosowania prawa. Z uwagi na to, iż obowiązek odmowy zastosowania normy ustawowej lub podustawowej sprzecznej z normą
prawa unijnego i zastosowania w konkretnej sprawie tej ostatniej obciąża w jednakowym stopniu wszystkie organy stosujące prawo, w tej części opracowania uwzględniono
zarówno praktykę sądów (SN, sądów powszechnych i administracyjnych), jak i organów administracji publicznej w tej materii.
Mając świadomość, że nie jest możliwe wyczerpanie w jednym opracowaniu bogactwa problemów – nierzadko bardzo skomplikowanych – związanych z realizacją zasady pierwszeństwa stosowania prawa unijnego w krajowym porządku prawnym, mamy
jednak nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowiła jeden z wielu głosów w dyskusji na ten temat.
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Konstytucyjne podstawy zasady
pierwszeństwa prawa unijnego
w polskim porządku prawnym

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego

Dr Michał Zieliński
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji

Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE w pracach
nad Konstytucją RP z 1997 r.
1. Wprowadzenie
Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji ponadnarodowej, jaką jest
Unia Europejska, niesie za sobą daleko idące implikacje obowiązywania i stosowania
polskiego prawa krajowego, w szczególności zaś konieczność respektowania zasady,
mówiącej, iż w razie kolizji prawa polskiego z unijnym (wspólnotowym), tylko to ostatnie podlegać będzie stosowaniu. Zasada ta zaliczana jest do drugiej grupy metanorm,
które zwykło się określać jako zasady prawa wspólnotowego, a konkretnie tych, które
odnoszą się do relacji ponadnarodowego prawa do wewnętrznych porządków prawnych
państw członkowskich1. Jest to oczywiście reguła obowiązująca wszystkie państwa
członkowskie bez wyjątku, bo i też jest jednym z fundamentów relacji między prawem
unijnym a systemami praw krajowych. Jednakże mimo jej szczególnej wagi, treść tej
zasady wynika głównie z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(ETS, obecnie TS UE), a nie z traktatów (założycielskiego czy nowelizujących)2. Słusznie się bowiem wskazuje, że problematyka ta może być analizowana z dwóch punktów
widzenia: konstytucyjnego, uzasadnionego potrzebą wyznaczenia prawu wspólnotowemu miejsca w systemie prawnym państwa członkowskiego, oraz europejskiego (czy raczej lepiej powiedzieć: unijnego), posługującego się zasadami właściwymi porządkowi
prawnemu UE3. W związku z tym nie powinno budzić zdziwienia, iż polski ustrojodawca, pracując nad obecną ustawą zasadniczą, miał z kolei na względzie pierwszy z wymienionych aspektów. Należy wszakże zaznaczyć, iż pierwszeństwa stosowania prawa
1

2

3

Tak A. Kalisz-Prakopik, L. Leszczyński, Zasady prawa w stosowaniu prawa wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1, s. 24.
Kluczowe w tym zakresie są orzeczenia w sprawach Costa vs Enel (C-6/64), Van Gend en Loos (C-26/62),
Fratelli Costanzo vs Commune di Milano (C-103/88), czy Internationale Handelsgesellschaft
(C-11/70).
P. Brzeziński, Zasada pierwszeństwa w orzecznictwie wybranych sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE, „Ius Novum” 2010, nr 1, s. 77.
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unijnego, za którym opowiedział się ETS4, nie można utożsamiać z, nieistniejącym na
gruncie relacji prawo unijne – prawo państwa członkowskiego, pierwszeństwem obowiązywania5, co oznacza, iż uchwalenie normy prawa krajowego sprzecznej z normą
prawa unijnego nie oznacza uchylenia pierwszej z nich (nie oznacza, że norma taka jest
nieważna), ani zakazu jej stosowania, chociażby w stosunku do podmiotów prawa spoza
państw członkowskich6.
Główne prace nad obecnie obowiązującą Konstytucją, które ukończone zostały
uchwaleniem jej 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, toczyły się w Komisji Konstytucyjnej tegoż zgromadzenia (KKZN) przez prawie cały okres III kadencji
Sejmu (1993–1997). Prace nad tworzeniem pierwszych projektów ustawy zasadniczej
na miarę nowego, demokratycznego porządku ustrojowego RP, rozpoczęły się jeszcze za
kadencji parlamentu „kontraktowego” (1989–1991)7, jednak wówczas dość powszechnie wyrażano przekonanie, iż nie w całości demokratycznie wybrany Sejm nie powinien
podejmować się dzieła stworzenia nowej konstytucji8. Formalne prace nad nią zaczęto
szerzej podejmować również w I kadencji Sejmu i II kadencji Senatu (1991–1993), jednak rozwiązanie parlamentu przez Prezydenta przerwało je.
Jeszcze przed rozpoczęciem głównych prac nad nową ustawą zasadniczą dominująca część klasy politycznej (w szczególności koła rządzące) zaczęła się opowiadać za
integracją z Unią Europejską, to jest członkostwem Polski w organizacjach międzynarodowych, jakimi były wspólnoty, a także za przyjęciem acquis communautaire, a więc
ich dorobku prawnego, kształtowanego przez ubiegłe przeszło trzy dekady. Jednakże
pierwsze zaczątki współpracy z ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą datują

4
5
6

7
8
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W słynnym orzeczeniu Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal (C-106/77).
Choć na gruncie faktycznym jedno zasadniczo oznacza drugie.
Jednakże ostatnimi czasy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje ujednolicanie stosowania prawa w stosunku do podmiotów z i spoza państw członkowskich Unii. Chodzi o to, iż TS UE wychodzi z założenia, że odmowa zastosowania powinna być jedynie pierwszym krokiem, kolejnym zaś
stosowanie procedur dostosowawczych prawo wewnętrzne do standardów unijnych, co wynika z zasady
lojalności państw członkowskich wobec dawnej WE (tak S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo
państw członkowskich, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa
2006, s. I-258-I-259). Warto dodać, iż poza sferą, gdzie prawo unijne rozwiązuje problem sytuacji normy
prawa krajowego, nie da się tego samego powiedzieć o normach „standardowego” prawa międzynarodowego; wskazuje się, iż „Konstytucja nie rozstrzyga jednak o skutkach umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w ustawie i nie wiadomo, czy stosowanie przepisu niezgodnego z umową
tej kategorii zostaje jedynie zawieszone, czy też przepis ten jest nieważny, bądź mamy do czynienia
z jego nieskutecznością (B. Banaszak, Konstytucja Europejska a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, nr 12, s. 11).
Wtedy powstały między innymi projekty autorstwa Senatu, czy firmowany przez posła J. Lityńskiego.
P. Winczorek, Uwarunkowania prac nad nową Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12, s. 4–5. Jednocześnie później żałowano tego kroku, narzekając na zaprzepaszczenie
„momentu konstytucyjnego” (ibidem).
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się jeszcze na lata 80. XX w.9 Początkowo współpraca ta ograniczona była jedynie do
stosunków dyplomatycznych z EWG, a później prowadzona w ramach układu stowarzyszeniowego z ówczesnymi wspólnotami europejskimi (głównie EWG), podpisanego
16 grudnia 1991 r., ratyfikowanego przez Prezydenta RP 20 października 1992 r., a który wszedł w życie 1 lutego 1994 r. Natomiast 8 kwietnia 1994 r. Polska złożyła oficjalny
wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W związku z powyższym, twórcy
nowej ustawy zasadniczej w pełni zdawali sobie sprawę, że tworzona przez nich przyszła Konstytucja musi tworzyć sytuację przygotowania Rzeczpospolitej Polskiej na akcesję do Unii Europejskiej, a przynajmniej nieistnienia barier ustrojowoprawnych w tym
zakresie, tym bardziej że wszystkie kolejne rządy III RP każdorazowo potwierdzały
chęć uczynienia tego kroku10.
Tak zwana mała konstytucja, czyli ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r.
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426), nie zawierała
żadnych przepisów normujących kwestie takie jak relacja prawa międzynarodowego
czy ponadnarodowego do wewnętrznego, dopuszczalność przekazywania części wykonywania suwerenności organizacjom ponadnarodowym, mimo iż chociażby Minister
Spraw Zagranicznych podejmował starania, aby problematyka pozycji prawa międzynarodowego w hierarchii źródeł prawa została w niej uregulowana11. Kwestia ta nie była
poruszana także w żadnej z poprzednio obowiązujących polskich ustaw zasadniczych,
zarówno okresu międzywojennego, jak i PRL. Podkreślano w doktrynie brak w szczególności przepisów dotyczących norm określających rangę i miejsce prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa wewnętrznego, w szczególności umów międzynarodowych12. Wskazywano, iż „stan taki nie wychodzi nikomu na dobre: ani państwu i jego
wiarygodności międzynarodowej, ani różnym organom państwa skonfrontowanym
w obrocie krajowym z potrzebą stosowania norm międzynarodowych, ani osobom fizycznym, ich związkom i stowarzyszeniom, oraz osobom prawnym mającym rozmaite
uprawnienia i obowiązki oparte na prawie międzynarodowym”13. W związku z tym można powiedzieć, iż ratio tworzenia przyszłej ustawy zasadniczej było w tych aspektach
zgoła odmienne – o ile w przypadku większości najbardziej palących w Polsce kwestii
9

10

11

12

13

Szerzej: A. J. Kukuła, Uwarunkowania współpracy gospodarczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Wspólnotami Europejskimi w przededniu transformacji ustrojowej w Polsce (1985–1990), „Studia
Europejskie” 2009, nr 3, s. 43 i n.
Tak też K. Wójtowicz, Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz
(red.), Prawo…, s. I-517.
K. Skubiszewski, Przyszła Konstytucja RP a miejsce prawa międzynarodowego w krajowym porządku
prawnym, „Państwo i Prawo” 1994, nr 3, s. 12.
Tak M. Masternak-Kubiak, Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego w projektach Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1992, nr 8, s. 81.
K. Skubiszewski, op. cit., s. 11.
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konstytucyjnych potrzeba uchwalenia nowego najwyższego aktu prawnego wynikała
z niedemokratycznego rodowodu poprzedniej konstytucji, a także ze stanu nieładu, który wytworzony został w drodze coraz to kolejnych nowelizacji ustawy zasadniczej,
twórcy obecnie obowiązującej Konstytucji przepisy regulujące stosunki międzynarodowe i kwestie akcesji do UE tworzyli dodatkowo w warunkach całkowitego braku doświadczeń z życia społecznego w tym zakresie14. Może to dziwić; wskazuje się bowiem,
iż kwestia relacji prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego państwa stała się
jednym z najważniejszych problemów teorii prawa jeszcze w XIX w.15, a więc na długo
przed uchwalaniem pierwszych konstytucji niepodległego państwa polskiego. Jest to
tym ważniejsze, iż prawo międzynarodowe publiczne zazwyczaj nie zajmuje stanowiska
w tej sprawie, pozostawiając ją do uregulowania przez krajowe porządki prawne.

2. Projekty Konstytucji a kwestie związane z obowiązywaniem
prawa UE
2.1. Okres 1989–1993
Pierwszy okres prac obejmujący lata 1989–1991 był dość specyficzny. Z jednej strony przygotowano bardzo wiele projektów – Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej16, Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej17, Polskiego
Stronnictwa Ludowego18, Stronnictwa Demokratycznego19, Porozumienia Centrum20,
KPN21, Unii Polityki Realnej22, oraz odrębnych zespołów działających pod przewodnictwem: S. Zawadzkiego23, J. Lityńskiego 24, J. Zakrzewskiej i J. Ciemniewskiego25, A. Mycielskiego i W. Szyszkowskiego26, M. Huchli27, Unii Wielkopolan28, z drugiej dość szybkie samorozwiązanie się Sejmu uniemożliwiło merytoryczne wypracowanie ostatecznych
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

20

Tak też A. Wasilkowski, Miejsce umów międzynarodowych wedle nowej Konstytucji RP (uwagi wstępne), „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 2, s. 29.
Tak R. Kwiecień, Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (Zagadnienia teoretyczne), „Studia Prawnicze” 1997, 3–4, s. 51.
Projekty konstytucyjne 1989–1991, do druku przygotował M. Kallas, Warszawa 1992, s. 19–53.

Ibidem, s. 54–94.

Ibidem, s. 117–140.
Ibidem, s. 95–116.
Ibidem, s. 141–145.
Ibidem, s. 146–186.
Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, nr IX, Warszawa 1993, s. 62–70.
Projekty konstytucyjne 1989–1991…, s. 247–288.
Ibidem, s. 206–246.
Ibidem, s. 289–316.
Ibidem, s. 317–338.
Ibidem, s. 187–205.
„Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, Warszawa 1993, nr IX, s. 47–61.
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regulacji. Warto jednak podkreślić, że wszystkie wymienione projekty nie formułowały
wśród swych rozwiązań specyficznego trybu odnoszącego się wprost do przyszłego przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich oraz nie określały skutku tego członkostwa
i jego wpływu na sposób wykonywania kompetencji przez poszczególne organy władzy
Rzeczpospolitej Polskiej29.
Dość zbliżony charakter miały projekty konstytucyjne przygotowywane i zgłaszane w latach 1993–1994. W zasadzie, w żadnym z nich nie znajdujemy kompleksowego
spojrzenia na kwestię planowanego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, choć
część z nich zgłoszona zostaje już po złożeniu przez Polskę wniosku akcesyjnego.
W miarę najpełniejszy pod tym kątem wydaje się, mimo wszystko, projekt prezydencki zgłoszony przez Lecha Wałęsę (6 maja 1994 r.). Zawierał on – odmienną od
modelowej – procedurę (art. 16 ust. 3) określającą zasady przystępowania Polski do organizacji międzynarodowej. Zgodnie z jej podstawowymi założeniami – w drodze ustawy uchwalanej większością 3/5 głosów można było wyrazić zgodę na podpisanie umowy międzynarodowej, która upoważniałaby organizację lub instytucję międzynarodową
(ponadnarodową) do wykonywania określonych uprawnień zastrzeżonych z mocy konstytucji dla organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Jak łatwo zauważyć, projektodawca bardzo umiejętnie odróżnił organizację międzynarodową od instytucji międzynarodowej (ponadnarodowej). Taki zabieg miał na
celu eliminację wątpliwości dotyczących charakteru Unii Europejskiej, która oczywiście nie była wtedy uznawana za klasyczną organizację międzynarodową. Posłużył się
jednocześnie pojęciem „ponadnarodowa”, co służyło utożsamieniu tej instytucji z Unią
Europejską i Wspólnotami. Bardzo ciekawie określony też został skutek uchwalenia takiej ustawy. Nie było tutaj mowy o przekazaniu, lecz o upoważnieniu „do wykonywania
uprawnień zastrzeżonych z mocy konstytucji dla organów władzy ustawodawczej i wykonawczej”. Użycie zwrotu „upoważnienie” miało niewątpliwie duże znaczenie ustrojowe. Oznaczało bowiem, że chodzi tu o akt woli podejmowany wyłącznie przez organ
sprawujący władzę w imieniu suwerena (ustawa) i mogący być jak każde upoważnienie
następczo uchylony.
Do pewnych mankamentów omawianej propozycji należy natomiast zaliczyć: trudne do uzasadnienia pominięcie organów władzy sądowniczej, których nie dotyczyło
udzielane upoważnienie, a także brak precyzyjnie określonych skutków upoważnienia,
tak w sferze ustawodawstwa, jak i realizacji swych atrybutów przez organy władzy wykonawczej.

29

Porównaj analizę przedstawioną przez J. Barcza, Członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej a nowa
konstytucja, „Państwo i Prawo” 1993, nr 3, s. 78 i n.
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Pozostałe propozycje przyszłej regulacji konstytucyjnej były niewątpliwie uboższe
z punktu widzenia omawianej tutaj kwestii.
Projekt Klubu Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej (art. 3) jako jeden z nielicznych zawierał zasadę, w myśl której Rzeczpospolita mogła uczestniczyć
w szerzej zakrojonej regionalnej wspólnocie politycznej, gospodarczej lub innej – przy
jednoczesnym zastrzeżeniu, iż integrując się w takiej wspólnocie, państwo polskie zachowuje „swą odrębną tożsamość, niepodległość i prawa suwerenne” (art. 3 ust. 2 i 3).
Takie stwierdzenie w zasadzie przesądzało dość konserwatywne podejście do kwestii
realizacji atrybutów władzy suwerennej, co przy braku jakichkolwiek innych regulacji
kształtujących zasady przystępowania Polski do organizacji międzynarodowej, a także
zasadniczym pominięciu miejsca prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa
nie stwarzało możliwości uznania tej regulacji za nawet częściową podstawę akcesyjną.
Projekt przygotowany przez Komisję Konstytucyjną Senatu I kadencji w zasadzie
nie przewidywał odrębnej procedury nastawionej na przystępowanie Polski do Unii Europejskiej. Z treści art. 58 dowiadujemy się jedynie, iż zawarcie umowy międzynarodowej o treści niedającej się pogodzić z postanowieniami Konstytucji wymaga zmiany tej
ostatniej. O zgodności lub jej braku rozstrzygać miał Trybunał Konstytucyjny orzekający na wniosek którejkolwiek z Izb Sejmowych, Prezydenta lub Rządu (art. 56). Bardzo
podobny charakter miały postanowienia zawarte w projekcie zgłoszonym przez Klub
Parlamentarny PSL oraz kół poselskich Unii Pracy, Mniejszości Niemieckiej, Partii
Rencistów i Emerytów „Nadzieja”, a także posłów niezrzeszonych. Jedyna różnica dotyczyła ograniczenia katalogu organów (w związku z koncepcją jednoizbowego parlamentu) uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności umowy międzynarodowej z konstytucją (art. 58)30.
Projekt zgłoszony przez członków Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej
odwoływał się natomiast do jednej procedury – ustawy uchwalanej przez Sejm w związku z przyjęciem w „umowach międzynarodowych zobowiązań: wymagających zmian
w ustawodawstwie, znacznie obciążającym państwo pod względem finansowym, o zasadniczym znaczeniu politycznym lub wojskowym” (art. 71).
Specyficzny charakter natomiast miały założenia projektu zgłoszonego przez Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum. Zawarto w nim bowiem zakaz przeprowadzenia referendum w sprawie udzielenia upoważniania do ratyfikowania umów międzynarodowych (art. 73 ust. 2).
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Identyczną – poza wskazaniem z nazwy Sejmu i Senatu jako organów uprawnionych do wystąpienia do
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Prawie wszystkie projekty przewidywały zasadę pierwszeństwa umowy międzynarodowej ratyfikowanej za zgodą Sejmu w sytuacji, gdy jej postanowień nie da się pogodzić z treścią ustawy (art. 16 ust. 1 projektu L. Wałęsy; art. 18 ust. 3 projektu SLD; art. 59
Komisji Konstytucyjnej I kadencji; art. 59 projektu Klubu Parlamentarnego PSL oraz
kół poselskich Unii Pracy, Mniejszości Niemieckiej, Partii Rencistów i Emerytów „Nadzieja”, a także posłów niezrzeszonych; art. 6 ust. 2 projektu Klubu Parlamentarnego
Unii Demokratycznej; art. 5 ust. 4 projektu członków Parlamentarnego Klubu Porozumienia Centrum).
Zasady takiej zdawał się nie przewidywać projekt NSZZ „Solidarność”. O ile potwierdzał, iż „prawomocnie zawarte umowy międzynarodowe, przyjęte w trybie określonym w Konstytucji, po ich ogłoszeniu stanowią część wewnętrznego porządku prawnego RP”, to nie precyzował szczegółowo tych procedur, ani nie odwoływał się do
odpowiednich reguł kolizyjnych, potwierdzając jedynie, że żaden przepis nie może być
sprzeczny z przepisem hierarchicznie wyższym (art. 58 ust. 1).
Na pewno szczególnym wyjątkiem był projekt zgłoszony przez Klub Parlamentarny KPN. Nie uznawał on prawa międzynarodowego za źródło prawa wewnętrznego.
Stwierdzał jedynie, iż „żaden akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją” (art. 83 ust. 2).
Podsumowując treść projektów, a także oświadczenia polityczne, wypowiadane
w owym czasie, można było sądzić, iż o ile kwestia prymatu umów międzynarodowych
nad ustawami, a tym samym prawa międzynarodowego nad krajowym, nie będzie w dyskusji nad projektem przyszłej konstytucji stanowiła problemu, o tyle sprawa integracji
europejskiej najprawdopodobniej stanie się polem ostrego konfliktu sił politycznych,
zarówno tych reprezentowanych w parlamencie, jak i poza nim31. Siłom politycznym,
które popierały integrację – a pogląd ten łączył część sił postkomunistycznych (SLD)
z częścią postsolidarnościowych (UD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, UP) –
zarzucano chęć dokonania „nowej Targowicy”, czy też oddania dopiero co odzyskanej
suwerenności na rzecz niedemokratycznie rządzonej UE; Brukselę, siedzibę Komisji
Europejskiej, określano mianem „nowej Moskwy”.
Przeprowadzona charakterystyka zdaje się jednocześnie potwierdzać, iż cechą
zgłaszanych w tamtym czasie projektów było dość fragmentaryczne i jedynie wycinkowe odniesienie się do problemu przyszłego członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich (w Unii Europejskiej). Brak jest (poza projektem prezydenckim) bliższego
uwzględnienia specyfiki Unii Europejskiej oraz potrzeby określenia odpowiedniej procedury akcesyjnej. Skutki takiego przystąpienia też nie dają się w zasadzie ustalić, choć
nie budzi wątpliwości, że wszystkie projekty potwierdzały nadrzędność konstytucji
31

Tym bardziej że siły te otrzymały w wyborach w 1993 r. blisko 30% głosów wyborców.
23

Mariusz Jabłoński, Michał Zieliński

w systemie prawa RP oraz nie przewidywały wprost wykorzystania instytucji referendum w procesie akcesyjnym. Podsumowując, można stwierdzić, iż w tym pierwszym
okresie projektodawcy w zasadzie nie przywiązywali większej uwagi do zagadnienia
procedury przystąpienia, a także późniejszego członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej, uznając, że jest to wydarzenie zbyt odległe.
Niewątpliwie czynnikiem wpływającym na zmianę tego stanu rzeczy było złożenie
przez Polskę wniosku o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. Fakt ten został dostrzeżony w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a przede
wszystkim podkomisji redakcyjnej zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających
konstytucję, co zaowocowało przyjęciem odpowiednich rozwiązań proceduralnych
określających zasady przystąpienia Polski do tej organizacji oraz przyszłe miejsce prawa
przez nią stanowionego w systemie źródeł prawa wewnętrznego32.
2.2. Prace w ramach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego w latach 1993–1994
Kwestie, związane z członkostwem RP w ówczesnych wspólnotach europejskich
(od 1992 r. Wspólnocie Europejskiej, a także Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali
oraz Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej, częściej określanej jako EURATOM),
a także ze stosunkiem prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego, nie były szeroko poruszane ani podczas prezentacji projektów ustawy zasadniczej na posiedzeniu
KKZN, ani nie dotyczyły ich zadawane przez parlamentarzystów i ekspertów pytania.
Koncentrowano się bardziej na aktualnie palących kwestiach, takich jak problematyka
ustrojowa (pozycja Prezydenta RP), a także światopoglądowa i religijna (stosunek państwa do kościołów, czy też prawna ochrona życia). Jedynie poseł J. Jaskiernia, prezentując projekt konstytucji autorstwa SLD, wskazywał na właściwość odwoływania się do
standardów między innymi Unii Europejskiej33, i było to jedyne w trakcie tej części prac
KKZN odwołanie do tego tworu, niewiele treściowo mające wspólnego z samą problematyką pierwszeństwa prawa unijnego.

3. Prace nad fragmentami dotyczącymi stosunków
międzynarodowych w Konstytucji w podkomisjach
KKZN uznała, iż tryb prac nad nową ustawą zasadniczą przebiegać będzie w taki
oto sposób, iż najpierw szczegółowymi zagadnieniami konstytucyjnymi zajmą się poszczególne podkomisje, które będą działały w jej obrębie, a dopiero potem cała Komisja
32

33

24
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przedyskutuje każde z kluczowych zagadnień spornych i podejmie w tym zakresie końcowe rozstrzygnięcia. Tak zaplanowany tryb zresztą niewiele odbiegał od standardowego procesu ustawodawczego w Sejmie, odbywającego się z udziałem komisji stałych.
Kwestiami z zakresu stosunku prawa międzynarodowego do prawa krajowego zajmowały się w obrębie KKZN, choć z różnych stron, dwie podkomisje: Podstaw Ustroju
Politycznego i Społeczno-Gospodarczego, która miała za zadanie zająć się katalogiem
zasad ustrojowych, oraz Podkomisja Zagadnień Systemu Źródeł Prawa, której przedmiotem prac było określenie, jakie akty prawne będą obowiązywać w RP i jaki będzie
ich wzajemny do siebie stosunek.
Podczas prac pierwszej z nich, występujący jeszcze w roli eksperta prof. K. Działocha wskazał na jeden z problemów kwestii związanych z pozycją prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym, jakim jest kwestia stosunku umów międzynarodowych do prawa krajowego, ukazując, iż jedną z opcji, za którą mogą opowiedzieć się
członkowie Zgromadzenia Narodowego, to prymat pierwszego z nich34. Również i parlamentarzyści wskazywali na to zagadnienie jako na sprawę w tym zakresie kluczową35.
Nie dziwi więc, iż pojawiły się postulaty umieszczenia kwestii, związanych z obowiązywaniem w Polsce prawa międzynarodowego36, a także ewentualnej akcesji do Unii Europejskiej w pierwszym z rozdziałów tworzonej Konstytucji37.
Podczas prac Podkomisji Podstaw Ustroju Politycznego i Społeczno-Gospodarczego (PUPSG), ekspert, prof. P. Winczorek, zarysował grupę podstawowych zagadnień, nad którymi powinny toczyć się jej prace, ujmując je w formę zasad ustrojowych
stanowiących przedmiot zainteresowania doktryny i powszechnie przyjmowanych
w konstytucjach państw liberalnej demokracji. Autor podzielił je, jak sam pisze, na
dwie grupy: pierwsza to zasady, które mogłyby wejść do tekstu Konstytucji jako elementy projektowanego rozdziału I, i druga – zasady w ujęciu opisowym, czyli wyrażające pewne raczej ideowoprawne postulaty aniżeli konkretne propozycje legislacyjne38.
Jedną z nich stanowiła zasada przenoszenia części suwerenności państwowej na instytucje międzynarodowe, i nie mogło być wątpliwości – wyraźnie stwierdził to zresztą
sam ekspert – iż chodzi tu o zagadnienia integracji europejskiej39. Prof. Winczorek
powiedział też, iż właściwe byłoby zamieszczenie uregulowania tej problematyki
34
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Ibidem, z. VI, s. 25.
Por. wypowiedzi R. Bugaja (ibidem, z. IX, s. 24, Warszawa 1995) i P. Andrzejewskiego (ibidem, z. X,
s. 61).
Por. wypowiedź I. Lipowicz (ibidem, z. X, s. 59).
Por. wypowiedź L. Moczulskiego (ibidem, z. XII, s. 84).
Zob. P. Winczorek, Dyskusja nad podstawowymi zasadami ustroju RP w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (dziesięć pierwszych artykułów projektu Konstytucji RP), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, nr 2, s. 14.
„Biuletyn...”, op. cit., z. VII, s. 55.
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w rozdziale I i tym samym wysunięcie przed przepisy, dotyczące szczegółowo źródeł
prawa, gdyż, jego zdaniem, „przepis tego rodzaju to sygnał do wspólnoty międzynarodowej, iż dane państwo będzie respektowało umowy, a umowy te będą w hierarchii
źródeł prawa zajmowały miejsce nawet wyższe niż ustawa”40.
Bezpośrednio natomiast odnosiła się do kwestii relacji prawa międzynarodowego
do wewnętrznego następna z zasad, która była przedmiotem prac podkomisji, a więc
zagadnienie relacji ratyfikowanych umów międzynarodowych do ustaw. Można było
z łatwością zdawać sobie sprawę, że rezultat rozpatrywania tej kwestii zaważy na kwestii ewentualnego pierwszeństwa stosowania prawa pierwotnego. Tutaj podstawą dyskusji jej członków były propozycje przedłożone przez prof. P. Winczorka. Ekspert wskazywał, iż głównym problemem w tym zakresie jest relacja umów międzynarodowych do
ustaw. Spór między członkami podkomisji dotyczył głównie trybu zmiany Konstytucji,
w razie gdyby miała zostać zaakceptowana treść umowy międzynarodowej sprzecznej
z nią, konkretnie zaś, czy zmiana taka mogłaby nastąpić pod jej rządami, jak również
tego co działoby się w takiej sytuacji. Koniec końców, decydowano o wyborze jednej
z trzech możliwości: ograniczenia się do wariantu „a”, uzupełnienia go o zdanie drugie
wariantu „b”, bądź też w poprzedniej możliwości zamianę słowa „zawarcie” na „ratyfikacja”. Ostatecznie po dyskusji podkomisja w drodze głosowania przyjęła sformułowanie: „Ustawy w Rzeczypospolitej Polskiej są zgodne z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego.
Ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo,
w wypadku gdy nie da się pogodzić z ustawą. Zawarcie umowy, której postanowienia są
sprzeczne z konstytucją, wymaga uprzedniej zmiany konstytucji”, i to uczyniła jednomyślnie41. W rezultacie więc opowiedziano się ni mniej, ni więcej, tylko za prymatem
umów międzynarodowych nad prawem krajowym z wyłączeniem konstytucji. Kwestia
ta nie stanowiła w PUPSG przedmiotu ostrego sporu, który zasadniczo ograniczono do
kwestii redakcyjnych, nie zaś stricte politycznych, co nie może dziwić, zważywszy na
dość daleko idące podobieństwo sposobów odniesienia się do omawianej kwestii, jakie
prezentowały wszystkie projekty ustawy zasadniczej.
Członkowie podkomisji jednomyślnie opowiedzieli się za prymatem umów międzynarodowych nad podkonstytucyjnym prawem krajowym w ten także sposób, iż wskutek sugestii przedstawiciela Prezydenta RP, prof. L. Falandysza, zmodyfikowali propozycję katalogu źródeł prawa, zaproponowaną przez senatora K. Kozłowskiego, umieszczając
umowy międzynarodowe przed ustawami42, które w oryginalnej propozycji wysunięte
40
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zostały na czołowe miejsce tuż za ustawą zasadniczą. Ostatecznie więc członkowie podkomisji zadecydowali, że propozycja przepisu będzie nosiła brzmienie: „Prawo Rzeczypospolitej Polskiej tworzą: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy
(rozporządzenia z mocą ustawy) oraz akty wydane na podstawie i w celu wykonania ustawy”. Jednocześnie więc wysunięto na pierwszy plan umowy, których zatwierdzenie następuje w drodze ratyfikacji, jako te z zasady dotyczące przedmiotowo spraw bardziej
fundamentalnych.
Problem natomiast ujęcia w formie zasady możliwości integracji Polski z Unią Europejską odłożono w czasie na wniosek T. Mazowieckiego, ze względu na podnoszone
przezeń duże kontrowersje natury politycznej związane z tą kwestią43. Wrócono do tej
problematyki podczas debaty nad punktem 3 uchwały podkomisji, prezentującej węzłowo zagadnienia do prac całości Komisji. Znalazła się ona na wniosek ekspertów, którzy
„podkreślali konieczność psychologicznego przygotowania społeczeństwa na konsekwencje wynikające z ewentualnego wejścia Polski do Unii Europejskiej”44. Jednakże
tutaj pewna różnica zdań pojawiła się nawet w ich gronie, choć nie dotyczyła ona odpowiedzi na pytanie, czy dokonywać akcesji, czy nie – o ile prof. K. Działocha stwierdził,
iż w Konstytucji powinna zostać zamanifestowana otwartość na procesy integracyjne45,
o tyle już prof. P. Winczorek stwierdził, iż nie jest to konieczne, choć z drugiej strony nie
wykluczał on przyszłej konieczności nowelizacji ustawy zasadniczej w tym zakresie46.
Wśród obradujących pojawiła się także wątpliwość, czy odpowiednie pod względem
językowym będą sformułowania o przenoszeniu suwerenności. W końcu stanęło nad
dylematem pomiędzy dwoma wersjami tej części uchwały, a których jedna była w formie pytania, czy integrować się z UE – co krytykował senator K. Kozłowski, uznając to
za nielojalność wobec partnerów europejskich, z którymi czas jakiś prowadzono już
negocjacje akcesyjne47 – druga zaś koncentrowała się na sposobach tej integracji, uznając pierwotną kwestię integracji za oczywistą. W końcu bez głosu sprzeciwu przyjęto
łączącą obydwie powyższe wersję pytania, które miał zostać przedstawione KKZN obradującej in pleno. Zostało ono zaproponowane przez prof. P. Winczorka i ostatecznie
brzmiało ono w następujący sposób: Czy konstytucja powinna przewidywać możliwość
przekazania przez Rzeczpospolitą Polską części uprawnień organom integracyjnym
i w jaki sposób można to uczynić? Była to konstrukcja prosta, niebudząca wątpliwości
co do intencji jej autorów, a więc dająca dobrą podstawę do zapowiadającej się na emocjonalną debatę na forum Komisji. W jednej ze swoich uchwał, podjętej 30 września
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1994 r., podkomisja stwierdziła też między innymi, iż należałoby zastanowić się nad
kształtem konstytucyjnego mechanizmu prawnego, który pozwoliłby na bezkonfliktowe
włączenie państwa polskiego do UE, wraz z przykładowymi kwestiami do rozważenia
w tym zakresie48.
Prace, prowadzone w ramach Podkomisji Zagadnień Systemu Źródeł Prawa
(PZSŹP), w aspektach zasady konstytucjonalizmu, czy też stosunków międzynarodowych, pokrywały się w pewnej części z przedmiotem debat w PUPSG. Choć od czasu do
czasu eksperci lub parlamentarzyści wspominali w dyskusji o stanie prac w drugiej
z podkomisji, prace w nich były prowadzone niezależnie od siebie i zostały ukończone
w różnych terminach. Podstawą debaty na forum podkomisji, były dla członków podkomisji ekspertyzy, przygotowane przez poproszonych specjalnie do pomocy w zakresie
tematyki stosunków międzynarodowych w Konstytucji profesorów: R. Szafarz, A. Wasilkowskiego i J. Barcza. Inspiracją dla członków był też projekt przepisów, dotyczących
stosunku umów międzynarodowych do prawa krajowego, przygotowany przez byłego
Ministra Spraw Zagranicznych, prof. K. Skubiszewskiego, zamieszczony wraz ze zwięzłym komentarzem w artykule jego autorstwa49, zawierający propozycje, które, zdaniem
prof. K. Działochy, wykazywały dużą otwartość prawa krajowego na normy prawa międzynarodowego50. W niniejszym artykule prof. K. Skubiszewski zaproponował wyjątkowo szerokie i kompleksowe podejście do kwestii obowiązywania umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, zamykające się w wielu jak na zwyczaje
redakcyjne konstytucji artykułach, i od początku było dla członków podkomisji jasne, iż
takie sformułowanie wymaga skrócenia ze względu na pożądaną zwięzłość ustawy zasadniczej51. Tym niemniej jednak wskazywano, iż ta propozycja nie obejmowała stosunku do prawa polskiego innych systemów niż „czyste” prawo międzynarodowe, a więc
w domyśle prawa wspólnotowego52. Również i PZŚZP zajmowała się kwestią katalogu
źródeł prawa w powiązaniu z ich hierarchią; pojawiały się na jej forum argumenty przeciwne do tych, wyrażanych przez dyskutantów w PUPSG, na przykład poseł S. Rogowski stał na stanowisku, że w katalogu źródeł ustawy powinny znajdować się jednak przed
umowami międzynarodowymi53. Jednocześnie uważał on, iż kwestia prymatu powinna
zostać rozstrzygnięta przed odpowiadaniem na pytanie, jakie źródła prawa wyróżniać
będzie przyszła Konstytucja54.
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W tej podkomisji, odnośnie do prymatu umów międzynarodowych nad prawem
krajowym, stanęła dodatkowo sprawa tak zwanych ustaw organicznych (konstytucyjnych), a więc aktów prawnych w hierarchii stojących poniżej ustawy zasadniczej, ale
wyżej niż ustawy zwykłe, regulujących fundamentalne dla funkcjonowania państwa
i statusu jego obywateli kwestie, bardziej szczegółowo i obszernie jednak aniżeli robi to
Konstytucja. O ich stosunek do umów międzynarodowych zapytał P. Winczorek i przewodniczący podkomisji, P. Andrzejewski55. Kwestia jednak straciła na aktualności po
tym, jak podkomisja w głosowaniu odrzuciła rekomendowanie ustaw organicznych jako
elementu przyszłego systemu źródeł prawa56, z czym później zgodziła się KKZN.
Kolejna wątpliwość dotyczyła pomysłu autorstwa prof. R. Szafarz, a zarzut dotyczył tego, iż nie jest w nim wyraźnie sprecyzowane, o umowy na którym etapie procedury zawierania chodzi57, co przecież jest pojęciem bardzo szerokim – zawieranie bowiem, zdaniem podnoszących te kwestie, obejmuje nie tylko samo podpisanie czy
parafowanie, ale także wszelkie czynności poprzedzające, związane z powstawaniem
umowy, a więc przedkładanie listów intencyjnych, negocjacje, a także ustalanie ostatecznego ich tekstu prawnego. Ponadto, ekspert, prof. M. Kulesza, sygnalizował członkom podkomisji, iż kwestia pierwszeństwa nie jest prostą sprawą, ponieważ istnieje
kilka jego rodzajów58. Ostatecznie, podkomisja przyjęła propozycję przepisu, regulującego wzajemny stosunek prawa międzynarodowego do krajowego, w brzmieniu proponowanym przez prof. R. Szafarz, lekko zmodyfikowanym: „Umowa międzynarodowa
ratyfikowana za zgodą Sejmu przeważa nad ustawą, jeżeli umowy tej nie da się pogodzić
z ustawą. Pozostałe umowy międzynarodowe wiążące Rzeczpospolitą Polską przeważają, w razie sprzeczności, nad niższymi od ustawy aktami normatywnymi”. Uznano, iż
formuła, mówiąca o ratyfikacji, jest bezpieczniejsza niż posługiwanie się, jak na tę kwestię nazbyt szerokim, terminem „zawieranie”. Oznaczało to ni mniej, ni więcej tylko
w kolejnym aspekcie usankcjonowanie prymatu umów międzynarodowych, przedmiotowo dotyczących z założenia istotniejszych materii, nad ustawami, natomiast odmówiono tego przywileju umowom mniejszej wagi. Z punktu widzenia redakcyjnego zaś
przychylono się do sugestii senatora P. Andrzejewskiego, iż rozwiązanie problemu prymatu umów międzynarodowych stanowić powinno odrębny artykuł nowej ustawy zasadniczej59.
Kolejną z istotnych kwestii w tym zakresie była oczywiście sprawa wyrażania zgody na zrzeczenie się części wykonywania suwerenności przez RP na rzecz organizacji
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ponadnarodowej, w domyśle oczywiście Unii Europejskiej. Pojawił się przede wszystkim wówczas, nie tylko w pracach KKZN i jej podkomisji, dylemat, czy przepis dopuszczający ograniczenie wykonywania suwerenności powinien znaleźć się w nowo projektowanej ustawie zasadniczej, czy też lepszym pomysłem byłoby odpowiednie
znowelizowanie jej, gdy już do akcesji będzie miało dojść60. Przyjęto bowiem, że znajdzie on swoje miejsce w przepisach, dotyczących źródeł prawa jako takich. Ostatecznie
podkomisja, większością 2 głosów „za” przy 3 „wstrzymujących się”, przyjęła brzmienie: „Na mocy umowy międzynarodowej wykonywanie niektórych uprawnień władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej może być przekazane organizacji międzynarodowej”.
Wreszcie, podkomisja zajęła się również zagadnieniem pierwszeństwa stosowania
prawa, tworzonego przez organizacje ponadnarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przed prawem polskim. W tym zakresie przyjęto wersję przepisu
w brzmieniu: „Jeżeli wynika to z umowy konstytuującej organizację międzynarodową,
prawo przez nią stanowione stosowane jest bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z normą prawa krajowego”. Posłowie i senatorowie dokonali więc tutaj
w jednym (planowanym) artykule połączenia dwóch fundamentalnych zasad z punktu
widzenia funkcjonowania UE: zasady bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego i właśnie zasady pierwszeństwa stosowania. Ten przepis zarazem nie obligował ustawodawcy do nowelizacji bądź derogowania normy prawa krajowego. Jednak również
i tutaj decyzja podkomisji nie była jednomyślna; za powyższą wersją zagłosowało bowiem tylko 2 członków przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących się”. Przyjęta
została także, 3 głosami popierającymi przy braku „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących
się”, propozycja konstytuująca zasadę bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych (a więc w przypadku prawa wspólnotowego – traktatów), w brzmieniu zaproponowanym również przez prof. R. Szafarz i zmodyfikowanym na wniosek posła M. Mazurkiewicza61: „Prawomocnie zawarte umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu
w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią część wewnętrznego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane przez wszystkie organy państwa, chyba że ich stosowanie uzależnione jest od przepisów prawa wewnętrznego”.
W dniach 21–23 września 1994 r., a więc gdy jeszcze trwała główna część prac
podkomisji, po raz pierwszy w tamtej kadencji parlamentu zebrało się Zgromadzenie
Narodowe, w którym odbyło się pierwsze czytanie wszystkich przedłożonych projektów Konstytucji. Naturalnie nie ominięto również problematyki zasad ustroju, z tym
że koncentrowała się ona wokół kwestii bardziej palących niż stosunek RP do prawa
60
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międzynarodowego. Także i tematyce źródeł prawa nie poświecono zbyt wiele uwagi62, w szczególności przedmiotu dyskusji na forum Zgromadzenia nie stanowił prymat prawa międzynarodowego czy ponadnarodowego i kwestia jego stosowania.

4. Prace nad fragmentami dotyczącymi stosunków
międzynarodowych w Konstytucji na forum KKZN
w latach 1995–1997
Po zakończeniu zasadniczej części prac w podkomisjach propozycje przez nie
omówione stały się przedmiotem obrad całej Komisji. PUPSG i PZSŹP w swoich konkluzjach, przedstawianych przez ich przewodniczących, R. Bugaja i P. Andrzejewskiego, sformułowały kilka problemów węzłowych do rozstrzygnięcia przez KKZN, w tym
oczywiście takie, które dotykały tematyki stosunków międzynarodowych. Pierwsza
z podkomisji przedstawiła jeden z tych problemów w formie omawianego już tutaj pytania: jak nowo tworzona Konstytucja ma się ustosunkować do procesu integracji z UE,
druga zaś, jako jeden z nakreślonych przez siebie problemów, określiła stosunek umów
międzynarodowych do prawa wewnętrznego63.
W dniu 8 lutego 1995 r. KKZN zajęła się kwestią przepisu, będącego przedmiotem
prac PUPSG, dotyczącego katalogu źródeł prawa, w którym umieszczono umowy międzynarodowe, i którego brzmienie mogło zdeterminować pozycję, którą mają one zajmować w tworzonej przez nie hierarchii, czy też być jej wyrazem. W dyskusji jednak
nad stanowiącym o tym artykule 8 nie poruszano kwestii pierwszeństwa prawa międzynarodowego, koncentrując się głównie na potrzebie wyróżnienia zasady konstytucjonalizmu i przeniesieniu normy art. 8 do rozdziału traktującego o źródłach prawa, co w końcu w obu tych kwestiach zostało przegłosowane. Miażdżącą natomiast większością
głosów, z wyjątkiem jednego z członków komisji, przegłosowano zasadę przestrzegania
prawa międzynarodowego64.
Rozpatrywanie natomiast kwestii prymatu prawa międzynarodowego nad wewnętrznym, powiązanej z projektowanym rozdziałem III, zostało odłożone na okres po
rozważeniu propozycji dotyczących kształtu władzy ustawodawczej i wykonawczej,
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jako że członkowie KKZN wyrażali przekonanie, iż mogą one w dużym stopniu zdeterminować pożądany kształt tegoż rozdziału65.
O ile w toku jednej z dyskusji mogła pojawić się wypowiedź przewodniczącego
Komisji, A. Kwaśniewskiego, iż kwestia pierwszeństwa umów międzynarodowych nad
ustawami jest raczej niekontrowersyjna66, o tyle zagadnienie integracji europejskiej zawsze wywoływało emocje. Po pierwsze, należało zadecydować, czy przyjęty przez PSŹP
przepis, teraz art. 75 ust. 1 projektu, dozwalający na cedowanie wykonywania suwerenności w aspekcie ustawodawstwa, wykonawstwa lub sądownictwa na rzecz organizacji
międzynarodowej, pozostawić w grupie przepisów dotyczących źródeł prawa (wtedy już
wiedziano, że będzie to rozdział o numerze III), czy też przenieść do rozdziału poświęconego zasadom ustroju, za czym opowiedzieli się chociażby prof. P. Winczorek i posłanka H. Suchocka67, gdyż taki przepis „w wyraźny sposób określi […] pozycję ustrojową i wewnątrz i na zewnątrz”. Poseł W. Cimoszewicz proponował, by uzupełnić go od
strony podmiotowej o organy międzynarodowe68. Na przeciwnym biegunie, senator
P. Andrzejewski w ogóle oprotestował pomysł umieszczania takiej zasady w konstytucji, gdyż, jak twierdził, niepodobna wprowadzać zasady ustrojowej ograniczającej suwerenność; użył nawet określenia „zamach na doktrynę suwerenności”69. Z kolei poseł
K. Kamiński uznał, iż norma planowanego art. 75 nie powinna znaleźć miejsca w rozdziale III, gdyż nie wiąże się z systemem źródeł prawa i wręcz zasługuje na odrębny
w Konstytucji rozdział70. W końcu przewodniczący zaproponował rozstrzygnięcie sporu
nad tymi materiami w drodze dwóch głosowań: pierwszego, które miałoby dotyczyć
kwestii samej obecności zasady przekazywania wykonywania niektórych kompetencji
organów władzy państwowej organizacjom międzynarodowym, oraz drugiego, które
zdecydowałoby o tym, czy – w razie, gdyby zasada powyższa została przyjęta – powinna zostać umiejscowiona w rozdziale I czy III71. 8 marca 1995 r., w drodze uwzględnienia poprawki posłanki H. Suchockiej, KKZN, głosami 28 „za”, przy 5 „przeciwnych” i 4
„wstrzymujących się”, zmieniła brzmienie regulacji, dotyczącej transferu suwerenności,
poszerzając usytuowany w rozdziale I ówczesny art. 10 o unormowanie, stanowiące
o możliwości przekazania wykonywania części uprawnień państwa organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu w drodze umowy międzynarodowej, zawarte w dwóch ustępach72.
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Kwestia integracji, w formie pewnych szczegółowych uregulowań, znalazła się
oczywiście także w dyskusji mającej miejsce w lipcu 1995 r. nad postanowieniami rozdziału III. Działo się to w ramach rozpatrywania jednolitego projektu Konstytucji RP,
który powstał po zebraniu razem przedyskutowanych efektów prac podkomisji. Podkomisja Redakcyjna, Zagadnień Ogólnych i Przepisów Wprowadzających (PRZOPW),
która prowadziła prace nad wszystkimi przepisami w ich aspekcie formalnym oraz
ujednoliceniem ich i zebraniem w jedną całość, przedstawiła członkom KKZN po dwa
warianty każdego z proponowanych dwóch ustępów artykułu 75, który stanowił o kwestiach przeniesienia wykonywania części suwerenności, i jeden wariant ewentualnego
ustępu 3. Jedna z nich dotyczyła samego faktu tak rozumianego scedowania, inna zaś
jego czysto proceduralnych aspektów, stanowiła bowiem, iż zgoda na nie musi zostać
wyrażona w drodze uchwalenia ustawy większością 2/3 głosów Sejmu. Konkurowała
z nią inna z propozycji, która w swej treści odnosiła się do wspomnianego już, porzucanego i wciąż podejmowanego pomysłu umieszczenia w katalogu źródeł prawa tworzonej Konstytucji ustawy organicznej (w drodze jej uchwalenia wyrażano by zgodę na
ratyfikację umowy przenoszącej wykonywanie części suwerenności)73. Co ciekawe,
w tej dyskusji nad przedstawionymi wariantami nie kwestionowano samej idei oddawania kompetencji na rzecz podmiotów międzynarodowych. Na początku rozpatrywania
tych propozycji senator P. Andrzejewski powrócił do, jego zdaniem, niepożądanej zmiany, polegającej na wspomnianym już wyłączeniu części propozycji prof. K. Skubiszewskiego i umieszczeniu w rozdziale I, co rozpoczęło spór o to, w którym miejscu ustawy
zasadniczej powinny zostać umieszczone omawiane regulacje. Kolejny dylemat dotyczył tego, jakie izby powinny brać udział w wyrażaniu zgody – w projekcie mowa była
tylko o Sejmie, podczas gdy słusznie zauważano, że ustawa wyrażająca ową zgodę niczym się nie różni formalnie od ustawy zwykłej, a więc również i ona musiałaby być
przedmiotem prac Senatu. Ostatecznie stanęło na tym, że ekspert Komisji, prof. L. Wiśniewski wespół z senatorem Andrzejewskim przygotują wniosek o ustalenie, jaką
większością głosów Sejm i Senat mają dokonywać wyrażenia zgody74. Komisja w pierwszym rzędzie zdecydowała się opowiedzieć za sformułowaniem art. 10 ust. 2, który
ustanawiał generalne dozwolenie na przekazanie wykonywania części kompetencji
państwa na rzecz organizacji międzynarodowej lub organu międzynarodowego. Koniec
końców, gdy 21 sierpnia 1995 r. doszło do głosowań, Komisja, głosami 27 „za” przy 1
„wstrzymującym się”, opowiedziała się za propozycją podkomisji wraz z modyfikacjami, zaproponowanymi przez ekspertów, w ostatecznym brzmieniu: „Jeżeli wynika to
z umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione
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stosowane jest bezpośrednio, mając pierwszeństwo w wypadku kolizji z normami prawa krajowego”75.
Tuż po zajmowaniu się problematyką przenoszenia suwerenności, przedmiotem
dyskusji stał się projektowany art. 77, który mówił o prymacie umów międzynarodowych ratyfikowanych w odpowiednim trybie nad ustawami. Posłanka M. Kurnatowska
zgłosiła wniosek o ograniczenie przedmiotowe tylko od takich umów, które rozszerzają
prawa obywatelskie, co zostało skrytykowane ze względu na tworzenie potencjalnej niejasności co do pozycji prawnej pozostałych umów ratyfikowanych76. Po krótkiej wymianie zdań zadecydowano, iż dwóch członków Komisji złoży poprawkę, mającą na celu
wprowadzenie dodatkowego po nim artykułu, który stanowiłby o pierwszeństwie stosowania prawa tworzonego przez organizacje ponadnarodowe. Kiedy przyszło głosować
nad ostatecznym kształtem tego artykułu w projekcie, część wnioskodawców wycofało
swe poprawki ze względu na brzmienie uchwalonego wcześniej art. 75, który je konsumował. Zdecydowano się na niczym niezmienioną wersję, proponowaną przez podkomisję, natomiast wniosek posłanki M. Kurnatowskiej odrzucono. To, w świetle odrzucenia idei umieszczenia w systemie źródeł prawa ustaw organicznych, określiło pozycję
umów międzynarodowych ratyfikowanych jako ustępujących w sytuacji kolizji jedynie
Konstytucji.
Ostatecznie, 19 czerwca 1996 r. przyjęto pierwotny projekt Konstytucji RP. Po rozpatrzeniu przez KKZN propozycji podkomisji redakcyjnej, która zajęła się kwestią lepszego usystematyzowania dotychczas przyjętego materiału, w szczególności renumeracją artykułów i ustępów projektu, nabrał on kształtu zbliżonego do ostatecznego.
W styczniu 1997 r. Komisja zajęła się też zbiorczo poprawkami do znajdującego się już
na finiszu projektu tekstu ustawy zasadniczej. W ramach tego etapu prac przyjęto, głosami 42 „za” przy 3 „wstrzymujących się”, wniosek A. Bentkowskiego, który przemodelował treść artykułu, poświęconego przekazywaniu kompetencji (ówcześnie już noszącego numer 82), na: „Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską
umowy międzynarodowej, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio,
mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z normami prawa krajowego”77. Odrzucony
został natomiast wniosek, aby skreślić ustęp, mówiący o prymacie umów międzynarodowych nad ustawami, a także następujący po nim, dotyczący pierwszeństwa stosowania prawa organizacji ponadnarodowych78. Większych zmian w treści przepisów dotyczących omawianych kwestii nie wprowadziły poprawki, wnoszone na mocy ustawy
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konstytucyjnej z 1992 r. przez Prezydenta RP, rozpatrywane na ostatnim posiedzeniu
KKZN w marcu 1997 r.
Jeszcze na kilkadziesiąt dni przez ostatecznym uchwaleniem Konstytucji istniała
ogólna klauzula zgodnie, z którą „jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą
Polską umowy konstruującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione
jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z normami prawa krajowego”. Rozwiązanie takie było zaproponowane już w pierwszym wariantowym
projekcie konstytucji – o czym wspominałem wcześniej – a potem powtarzane przez
art. 75 ust. 3 projektu jednolitego z 19 czerwca 1996 i art. 86 ust. 3 projektu uchwalonego przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego w dniu 16 stycznia 1997 r.
Ostatecznie zmieniono ostatni fragment wskazanego przepisu, zastępując określenie
„z normami prawa krajowego” zwrotem „z ustawami”. Zabieg ten w istocie miał na celu
wyeliminowanie nadrzędności przepisów stanowionych przez taką organizację nad
przepisami konstytucyjnymi. I choć zgłaszane były uwagi, że prawo europejskie jest
nadrzędne nad całością norm prawa krajowego, w tym również nad konstytucją – nie
zmieniono już tej wersji79.

5. Podsumowanie
Po długich i miejscami burzliwych dyskusjach, Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
zawiera regulacje pozwalające, choć niebezpośrednio, umiejscowić w systemie prawa,
zarówno prawa pierwotnego, jak i prawa wtórnego Unii Europejskiej80, które tworzą
oddzielny od krajowego, współobowiązujący z nim system źródeł prawa81. Samym terminem „Unia Europejska” ustrojodawca się nie posłużył, ale nikomu nie mogły nasunąć
się wątpliwości, iż – wspominając o organizacji ponadnarodowej – miał na myśli ówczesne wspólnoty, czego zresztą nie krył. Już sam fakt umieszczenia w katalogu źródeł
prawa umów międzynarodowych ratyfikowanych jako elementu ich hierarchii bywał
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„Proszę zwrócić uwagę na jeden problem wiążący się z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Działa tam
prawo europejskie, które jest nadrzędne nad prawem krajów członkowskich. W razie konfliktu między
prawem europejskim a prawem krajów członkowskich prawo europejskie ma pierwszeństwo, nawet
przed konstytucją”. „Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” Warszawa 1997,
nr XLIV, s. 137. O stosowaniu zasady pierwszeństwa prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której RP jest członkiem względem ustaw, a nie przepisów prawa krajowego, po raz pierwszy
jest mowa w art. 90 konstytucji RP uchwalonej w drugim czytaniu przez Zgromadzenie Narodowe
w dniu 22 marca 1997 r.
Szerzej: J. Barcz, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konstytucji RP
z 1997 r., „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, 2, s. 21 i n., G. Lang, Kilka uwag na temat wzajemnych
relacji Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2004, nr 2, s. 31 i n.
Szerzej: E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo
i Prawo” 2005, nr 4, s. 3 i n.
35

Mariusz Jabłoński, Michał Zieliński

uznawany za „największą innowację systemową” nowej ustawy zasadniczej82, choć zagłębiając się w szczegóły zwracano uwagę, iż sytuacja umów międzynarodowych jako
takich nie została uregulowana w sposób należycie wyczerpujący; krytykowano zwłaszcza brak konkretnego odniesienia się do zagadnienia obowiązywania umów międzynarodowych nieratyfikowanych83. Natomiast jeśli chodzi o przepisy dotyczące samego
pierwszeństwa stosowania prawa wtórnego, nie odbiegają one kształtem od tych z ustaw
zasadniczych innych państw członkowskich84.
Również w literaturze przedmiotu prezentowano ciekawe koncepcje interpretacji
przyjętych postanowień art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Wskazywano m.in., iż pojęcie
„umowa międzynarodowa” użyte w pierwszym ustępie należy identyfikować bezpośrednio z respektowaniem nie tylko prawa pierwotnego, ale i pochodnego, istniejącego
w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast art. 91 ust. 3 dotyczyłby miejsca prawa pochodnego tworzonego po tej dacie85. Zwracano przy tym uwagę
na różnice w sformułowaniach ust. 2 i 3 art. 91, wyjaśniając, iż są one jedynie wynikiem
„niedoskonałej redakcji przepisów konstytucyjnych”, a tym samym nie można mówić
o odmiennym traktowaniu miejsca norm prawa pierwotnego i pochodnego86.
Wskazywano jednocześnie, że przepis art. 91 ust. 3 należy odnosić „w sposób
oczywisty do wtórnego prawa wspólnotowego, ponieważ taki był główny motyw [jego
– przyp. aut.] ustanowienia”87 i to całego, a więc istniejącego przed przystąpieniem Polski do UE. Takie uznanie nie zawsze łączyło się z akceptacją jego treści. P. Winczorek
nie wykluczał w tym zakresie konieczności jego zmiany, „a przynajmniej pasywnej akceptacji dorobku wspólnotowego wynikającego z orzecznictwa sądowego Unii”88.
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Tak A. Wasilkowski, op. cit., s. 33.
Zob. A. Wyrozumska, Zapewnianie skuteczności prawu międzynarodowemu w prawie krajowym w projekcie konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1996, nr 11, s. 27, Konstytucja RP a prawo międzynarodowe
– raport, przygotowany przez zespół Rady Legislacyjnej pod przewodnictwem A. Wasilkowskiego, „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 3, s. 112.
K. Popowicz, Bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej i jego pierwszeństwo w przypadku kolizji z polską ustawą w świetle art. 91 pkt. 3 Konstytucji RP, „Radca Prawny” 1998, nr 2, s. 9–10.
S. Biernat, Miejsce prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski
w Unii Europejskiej. IV Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 19–20 listopada 1998 r., Toruń
1999, s. 174–175.
S. Biernat, Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] A. Łopatka,
A. Wróbel, S. Kielewicz (red.), Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo, prace dedykowane prof.
dr hab. Januszowi Łotewskiemu w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1999, s. 46.
L. Garlicki, Kilka uwag o konstytucyjnych aspektach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
[w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Z. Jaroszowi, Warszawa
2000, s. 66.
P. Winczorek, Kilka uwag w kwestii dostosowania Konstytucji RP do wymogów prawa europejskiego,
[w:] E. Popławska (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000, s. 191.
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K. Wójtowicz wprost zaproponował nawet nową treść art. 91 ust. 3, stwierdzając,
że w obecnej sytuacji jest on sprzeczny z linią orzeczniczą ETS – postulował zastąpienie
go następującą treścią: „Prawo organizacji międzynarodowej, o której mowa w art. 90
ust. 1, jest stosowane w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami umowy konstytuującej tę organizację”89. Podkreślał również problemy związane
z rozstrzyganiem przez Trybunał spraw dotyczących pytań prawnych oraz skargi konstytucyjnej, zmierzających do kontroli prawa wspólnotowego konstytucją, odwołując
się w tym zakresie do doświadczeń Trybunału niemieckiego90.
Jak widać z powyżej przytoczonego przebiegu dyskusji i rozważań nad przepisami
ustawy zasadniczej, co też dobrze podsumowuje jeden z ekspertów, a następnie parlamentarzysta i członek KKZN, debata, dotycząca miejsca prawa wspólnotowego-unijnego w porządku prawnym RP, toczyła się wokół kilku podstawowych kwestii: samego
faktu umieszczenia przepisów, dotyczących stosunku RP do organizacji ponadnarodowych i prawa przez nie tworzonego (rozważano bowiem późniejsze ich zamieszczenie
w konstytucji, gdy sprawa akcesji stanie się aktualna), kształtu suwerenności państwa
polskiego po przystąpieniu do struktur europejskich (obawiano się jej znacznego ograniczenia bądź wręcz utraty), a także kwestii redakcyjnych, dotyczących tego, w której części przyszłej konstytucji powinny one zostać zamieszczone (w szczególności zaś klauzuli dozwalającej na przekazywanie uprawnień władz państwowych organom organizacji
międzynarodowych)91. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja na omawiane tematy była o wiele
mniej emocjonująca w KKZN czy działających w niej podkomisjach, aniżeli na forum
Zgromadzenia Narodowego in pleno, co jest już stałą właściwością prac parlamentarnych. Duży wpływ na to miał zapewne fakt, iż większość ugrupowań zdecydowanie
przeciwnych integracji ze strukturami europejskimi nie uzyskało reprezentacji w parlamencie 1993–1997, tak więc, siłą rzeczy ich radykalizm nie mógł się objawiać na posiedzeniach gremiów odpowiedzialnych za uchwalenie Konstytucji, choć twórcy ustawy
zasadniczej głosili, iż ich praca będzie bazowała na każdym z projektów. Żaden z parlamentarzystów, zwłaszcza opozycyjnych, nie zrezygnował z uczestnictwa w pracach
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K. Wójtowicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo w Unii Europejskiej, [w:] E. Popławska (red.), op. cit., s. 171; nieco inną wersję zaprezentował w opracowaniu: Konstytucja RP z 1997 r.
a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia
systemowe, Warszawa 2003, s. 83 o treści: „Prawo Unii Europejskiej oraz Wspólnot Europejskich jest
stosowane w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami umów międzynarodowych konstruujących te organizacje”.
K. Wójtowicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo w UE..., s. 172–173, idem, Proposed
Changes In the Polish Constitution of 1997 ahead of Poland`s Accession to the European Union, „Polish
Yearbook of International Law”, 2001, nr XXV, s. 43. Na konieczność zmiany postanowień art. 55 i 227
zwracał uwagę również B. Pawłowski, Konstytucyjne aspekty integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią
Europejską – opinia nr 3, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 5(58), s. 87.
K. Działocha, op. cit., s. 7–9.
37

Mariusz Jabłoński, Michał Zieliński

KKZN w proteście przeciwko formułowanym tezom nowej ustawy zasadniczej,
w szczególności z powodu rzekomego oddawania suwerenności państwowej na rzecz
„Brukseli”, a więc dla wielu „zdrady”. Jednakże mimo iż część ugrupowań, nawet parlamentarnych, wyraziła negatywną opinię o projekcie ustawy zasadniczej i zachęcała
do głosowania przeciw niemu w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., prace nad
nową ustawą zasadniczą postępowały w kulturalnej atmosferze szukania kompromisu,
żaden z parlamentarzystów ich nie porzucił92 i uczestniczył w nich do końca93.
Jednocześnie ustrojodawca, jak się zdaje, nie przewidział, albo przynajmniej nie
przygotował tekstu ustawy zasadniczej na wejście RP do, będącej jednym z dalszych
etapów eurointegracji, unii gospodarczo-walutowej. Choć bowiem nie ma formalnej po
temu przeszkody, nie zawarto w tekście konstytucji klauzuli, wskazującej w jasny sposób na otwarcie się na ten zabieg, w związku z czym, gdy wreszcie nastąpi, konieczna
będzie jej nowelizacja, przynajmniej w zakresie przepisów dotyczących waluty polskiej,
czy też kompetencji Narodowego Banku Polskiego94.
W kontekście zajmowania się drogą, jaką musiały przejść przepisy prawne od momentu sformułowania ich jako pomysłów legislacyjnych do ostatecznych propozycji,
należy zwrócić uwagę na jedno z postanowień Trybunału Konstytucyjnego, w którym
stwierdził on, iż nie dokonano „stosownych zmian czy uzupełnień w unormowaniach
konstytucyjnych dotyczących zakresu działania i kompetencji organów państwowych
w celu ich doprecyzowania w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Wiele
kwestii kompetencyjnych i funkcjonalnych związanych z członkostwem w Unii nie zostało wyraźnie, bezpośrednio unormowanych w tekście Konstytucji z 2 kwietnia
1997 r.”95. Zachowała też aktualność uwaga, iż „prace nad projektem konstytucji nie
odniosły się […] do dyskusyjnego zagadnienia ustanowienia określonych granic (barier)
przeniesienia na organizacje międzynarodowe niektórych uprawnień państwa”96. Raz
jeszcze warto podkreślić, iż przepisy ustawy zasadniczej właściwe ze względu na omawiane kwestie dotyczą ogólnie umów międzynarodowych, nie zaś bezpośrednio prawa
unijnego97. Wprawdzie „faktem jest, że wiele państw członkowskich obywa się bez obszerniejszych regulacji dotyczących ich członkostwa w Unii Europejskiej, ale często
wiąże się to z dość dużą ogólnością ich przepisów konstytucyjnych, albo z przyjętymi
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Jedynie Prezydent L. Wałęsa na tle konfliktu z koalicją rządową demonstracyjnie wycofał czasowo swoich przedstawicieli w KKZN w 1994 r., choć nie było to związane z kwestią sporu o kształt tu omawianych przepisów.
Choć z czasem frekwencja na posiedzeniach KKZN była coraz mniejsza.
Por. M. Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, s. 313 i n.
Postanowienie TK z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08.
K. Działocha, op. cit., s. 14.
A. Kastelik-Smaza, Spór o prymat prawa europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Przegląd
Sejmowy” 2010, nr 4, s. 67.
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w tym zakresie zasadami zwyczajowymi lub rozwiązaniami określonymi w przepisach
prawa niższego szczebla, ustawach i aktach administracji rządowej. Natomiast przepisy
polskiej konstytucji zawierają wiele szczegółowych norm, jak na przykład określenie
pozycji NBP, niedających się pogodzić z warunkami wymaganymi przy przyjęciu przez
Polskę europejskiego pieniądza, a z drugiej strony – jeszcze brak większego doświadczenia w elastycznej (w pozytywnym znaczeniu), przyjaznej dla prawa europejskiego,
interpretacji zasad konstytucji, włącznie z jej zwierzchnią pozycją w systemie prawa
i z jej relacjami z prawem międzynarodowym”98. W związku z tym nie można być zdziwionym, że powstają projekty „euronowelizacji” Konstytucji RP z 1997 r., w szczególności poszerzenia jej o oddzielny rozdział, poświęcony wyłącznie stosunkom na linii
państwo polskie – UE. Na szczególną uwagę zwraca tu najpoważniejsza, jak dotąd, taka
próba, którą był nieuchwalony ostatecznie projekt z 2010 r.99. Koniec końców chodzić
będzie o odpowiedź na pytanie, jak daleko sięgać może (powinno) cedowanie wykonywania uprawnień państwa na rzecz organizacji ponadnarodowej, tak aby nadal można
było mówić o istnieniu tego państwa.
Co więcej, kolejny asumpt do dalszej dyskusji dał w zakresie prezentowanych zagadnień traktat lizboński, który nadał Unii Europejskiej tak długo zapowiadaną osobowość prawną. Ponadto, „w kontekście uczestnictwa państwa w organizacjach międzynarodowych czy ponadnarodowych mówi się niekiedy o potrzebie internacjonalizacji czy
też europeizacji konstytucji, wskazując na pewien wytworzony standard regulacji konstytucyjnej, do którego poszczególne kraje powinny dążyć”100. Jest to proces niejako
wzmacniający działanie zasady pierwszeństwa stosowania prawa unijnego, w tym sensie, że idzie dalej, to znaczy w sposób bardziej zdecydowany rozstrzyga kwestię kolizyjności prawa ponadnarodowego i wewnętrznego. Ten proces będzie postępował i podstawowe w tym zakresie pytanie nie dotyczy, „czy nastąpi”, ale „jak daleko zajdzie”.
Są to pytania na tyle fundamentalne, iż nie sposób nie zgodzić się, iż będzie to
wciąż kwestia budząca spory w dyskursie prawniczym101. Wiele wskazuje na to, iż już
w niedalekiej przyszłości parlamentarzyści znów rozpoczną debatę na te tematy, tym
razem w ramach debatowania nad ewentualną (kolejna próbą) nowelizacją ustawy zasadniczej w tym zakresie. Może więc i przepisy, regulujące wzajemne stosunki Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, znalazły taki, a nie inny wyraz w Konstytucji RP
z 1997 r., ale nie oznacza to zakończenia ustrojowej dyskusji nad tymi problemami.
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M. Kruk, Kształtowanie konstytucyjnych zasad członkostwa państwa w Unii Europejskiej (wybrane problemy), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4, s. 41.
Treść z uzasadnieniem i opiniami: Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, Warszawa 2010.
A. Kustra, „Europeizacja” w projektach ustaw o zmianie Konstytucji RP. Próba oceny, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3, s. 31.
Tak P. Brzeziński, op. cit., s. 100–101.
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Zasada nadrzędności Konstytucji w polskim
porządku prawnym
1. Wprowadzenie
Od kilkunastu lat z różną intensywnością trwa w nauce prawa, zwłaszcza prawa
konstytucyjnego, wielu państw członkowskich UE debata na temat roli konstytucji narodowych i ich miejsca w porządku prawnym w tych państwach. Połączona jest ona niejednokrotnie z dyskusją nad współczesną istotą suwerenności państwowej. „Na potrzebę
ochrony suwerenności powołują się często przeciwnicy integracji europejskiej lub osoby obawiające się jej pogłębienia i intensyfikacji, argumentując, że uczestnictwo państwa w strukturach unijnych zagraża jego suwerenności”1.
Kwestie pojmowania suwerenności w kontekście członkostwa w UE, stanowiąc
odrębny problem badawczy, nie będą przedmiotem szerszych rozważań w niniejszym
opracowaniu. Wystarczy ograniczyć się do powszechnie akceptowanego w nauce prawa
i w prawie UE oraz prawie wewnętrznym państw członkowskich stwierdzenia, że państwa członkowskie UE zachowują suwerenność2. Należy podkreślić, że „wieloszczeblowy i wielopoziomowy charakter Unii stwarza dużą elastyczność. Uczestnictwo w politykach Unii Europejskiej jest różne w zależności od ich natury i od samych państw
członkowskich. Porozumienie z Schengen, strefa euro czy Unia Zachodnioeuropejska
nie obejmują tych samych państw. Podobnie niektóre państwa są neutralne, a inne należą
do NATO. [...] odrzucenie jednej z polityk Unii Europejskiej nie oznacza odrzucenia
całego procesu”3. Tak więc, konstytucje krajów członkowskich stanowiące wyraz suwerenności państwowej nadal zachowują swoje znaczenie jako podstawowa determinanta
suwerenności państwowej i nie można w dającej się przewidzieć przyszłości założyć ich
zaniku, czy też zastąpienia jakimś innym, ponad narodowym aktem prawnym lub grupą
aktów o znaczeniu porównywalnym z konstytucjami państw członkowskich.
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Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2013, s. 129.
Szerzej na ten temat zob. ibidem, s. 128–133.
A. Missir di Lusignano, Członkostwo w Unii Europejskiej a suwerenność narodowa, [w:] E. Popławska
(red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000, s. 39.
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2. Miejsce konstytucji państw członkowskich UE w porządku
prawnym
Powstaje jednak w tym miejscu pytanie o przyszłość klasycznie rozumianej roli
konstytucji państw członkowskich. Jawi się ona niezbyt obiecująco, gdyby przyjąć, że
„pojęcie konstytucji można przenieść, w każdym razie w szerokim tego słowa rozumieniu, na poziom ponadnarodowy, na porządek prawny Wspólnoty Europejskiej powstały
przez przeniesienie krajowych praw suwerennych, bowiem Wspólnota ta przejmuje
w coraz większym zakresie funkcje tychże państw i tym samym coraz intensywniej substytuuje państwo funkcjonalne”4. Z tezą tą koresponduje pogląd o powstaniu nowego
podmiotu decyzyjnego w UE, jakim są obywatele Unii5. Implikować to powinno zastąpienie konstytucji narodowych aktem unijnym o kompleksowym charakterze, wyrażającym wolę nowo pojmowanego suwerena. Koresponduje z tym stanowisko i głoszące
pierwszeństwo wspólnotowego prawa pierwotnego w stosunku do konstytucji. Występowało ono w literaturze polskiej zarówno w okresie przedakcesyjnym i przed wydaniem przez TK wyroków dotyczących miejsca prawa UE w polskim porządku prawnym6, jak i występuje obecnie7. Opiera się ono na uznaniu za niemającego w tym
przypadku w pełni zastosowania art. 91 ust. 2 Konstytucji RP. Argumentuje się to kompleksowym charakterem aktu integracji i specjalnym trybem jego ratyfikacji w referendum. Można by więc mówić tutaj o konstytucyjnym akcie integracji dokonanym za zgodą samej Konstytucji i autonomicznym wobec jej pozostałych postanowień. Zwolennicy
tego stanowiska powołują się też na jedność wspólnotowego prawa pierwotnego i Konstytucji RP w warstwie aksjologicznej, w celach oraz w kwestii praw człowieka.
Należy tu dodać, że już w latach 60. XX w. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
orzekł, że pierwszeństwo prawa unijnego ma charakter absolutny. W 1964 r. w orzeczeniu Costa/ENEL Trybunał Europejski stwierdził: „Prawo ustanowione przez Traktat
[o utworzeniu EWG – przyp. aut.] jest autonomicznym źródłem prawa i z tej jego cechy
wynika, że żadne przepisy prawa wewnętrznego nie mogą być wobec niego nadrzędne,
jeżeli nie chce się postawić pod znakiem zapytania samego charakteru prawa Wspólnoty
jako podstawy funkcjonowania Wspólnoty, [...] należy uznać, że utworzone przez Traktat autonomiczne źródło prawa dzięki swoim właściwościom ma pierwszeństwo wobec
4

5
6

7
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R. Arnold, Perspektywy prawne powstania konstytucji europejskiej, „Państwo i Prawo” 2000, nr 7,
s. 36.
Por. Pernice, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, „VVdStRL” 2001, z. 60 s. 171.
Zob. J. Barcz, Konstytucyjnoprawne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w świetle dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich, [w:] M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe
w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997, s. 217.
Zob. np. E. Piontek, Orzecznictwo konstytucyjne państw członkowskich wobec zasady pierwszeństwa
prawa wspólnotowego – wnioski dla Polski, [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Quo vadis Europo
III, Warszawa 2009, s. 580–585.
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wyrażonych w różnej formie przepisów prawa wewnętrznego”8. Z wypowiedzi tej wynika jednoznacznie, że Trybunał Europejski uważa, iż prawo ponadnarodowe stoi nawet
ponad konstytucjami krajów członkowskich, a tym samym określa granice ich zmian.
Wejście w życie normy prawa wspólnotowego uniemożliwia ad hoc obowiązywanie
sprzecznych z nią norm prawa państwa członkowskiego, w związku z czym norma
prawna naruszająca acquis communautaire nie powinna być stosowana9.
Ponadto z zasady jednolitości prawa UE wynika, że musi być ono stosowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich i dlatego jego interpretacja zastrzeżona
jest dla ETS. Nie można przecież dopuścić, aby w poszczególnych krajach członkowskich ich organy, a zwłaszcza sądy, same dokonywały wykładni prawa wspólnotowego,
ponieważ spowodowałoby to chaos. Dlatego też w razie utrzymywania przez jakieś państwo członkowskie w systemie prawnym norm sprzecznych z prawem wspólnotowym,
ETS może orzec o niewykonaniu zobowiązań wynikających z traktatów statuujących
UE. Formalnie rzecz biorąc, można na tej podstawie przyjąć bezwzględny prymat prawa
UE nawet wobec konstytucji państw członkowskich, podobny do prymatu prawa federalnego w państwach federalnych w stosunku do konstytucji członów federacji.
Na obecnym etapie rozwoju UE założenie to nie wydaje się trafne. Dzieje się tak
z kilku powodów:
1) UE nie jest państwem federalnym, konfederacją ani tworem podobnym do państwa. Składa się z państw członkowskich i to one przekazują jej przysługujące im
kompetencje w określonych traktatami sprawach. „Przekazanie określonych kompetencji organom europejskim nie jest ich przekazaniem na rzecz jakiejś władzy
wyższej, przeciwnie, jest zleceniem jej wykonywania powołanym w tym celu instytucjom europejskim. Wszak realizacja niektórych zadań i kompetencji państwa
jest w trybie zlecenia powierzana samorządom lub nawet organizacjom społecznym, co przecież nie rodzi zarzutu ograniczenia władzy państwowej, lecz stanowi
jedynie ograniczenie jej wykonywania w sposób bezpośredni”10.
2) W rozwoju Unii obserwuje się dużą dynamikę, ale opiera się ona na kolejnych traktatach będących wyrazem woli tworzących ją państw, woli legitymowanej w sposób
demokratyczny i mającej swoje źródło w woli obywateli poszczególnych państw.
Proces kształtowania tej woli wyznacza prawo konstytucyjne poszczególnych
państw. To ono determinuje zasady udziału ich przedstawicieli w pracach na rzecz
integracji i określa zakres ich pełnomocnictw. Ani prawo pierwotne, ani prawo
8
9

10

Orzeczenia Trybunału Europejskiego z 1964 r., s. 1251.
Por. np. wyrok z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Simmenthal, Zb. Orz. 1978, s. 629 oraz wyrok
z dnia 19 grudnia 1968 r. w sprawie 13/68 Salgoil, Zb. Orz. 1968, s. 453.
A. Bisztyga, Integracja w ramach struktur europejskich a suwerenność państw członkowskich, „Zeszyty
Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu” 2002, nr 1, s. 9.
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wtórne UE nie obejmuje swoim zakresem całokształtu stosunków społecznych,
a jedynie te dziedziny, które zdecydowali się poddać jego regulacji członkowie UE.
Mając to wszystko na względzie, nie można dostrzec powstania nowego suwerena,
którym byliby obywatele wszystkich członków Unii.
3) Jedynie konstytucja Irlandii przyznaje prawu UE pozycję nadrzędną. W pozostałych państwach członkowskich konstytucja (np. Polska i Niemcy) lub przynajmniej
jej zasady naczelne (Włochy11, Austria12) nadal zachowują nadrzędność nad prawem wspólnotowym. Zasady nadrzędnej pozycji konstytucji oraz hierarchicznej
struktury systemu źródeł prawa w państwie demokratycznym zapobiegają chaosowi prawnemu. Można więc przyjąć, że nawet w sytuacji, kiedy jakiś kraj na podstawie umowy międzynarodowej przekazał organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencję stanowienia prawa, to konstytucja pozostaje
najwyższym prawem.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE o niewykonaniu zobowiązań wynikających z traktatów statuujących UE nie rodzi bezpośrednich skutków prawnych i eliminacja norm prawa wewnętrznego sprzecznych z prawem wspólnotowym pozostawiona jest
organom danego państwa członkowskiego UE. Dokonują one tego, opierając się na zasadach ukształtowanych w wewnętrznym porządku prawnym.
W tym kontekście warto przytoczyć następujący pogląd polskiego TK: „Wykładnia
prawa wspólnotowego, dokonywana przez ETS, winna mieścić się w zakresie funkcji
i kompetencji przekazanych przez państwa członkowskie na rzecz Wspólnot. Powinna
też korelować z zasadą subsydiarności, determinującą działania instytucji wspólnotowounijnych. Wykładnia ta winna być ponadto oparta na założeniu wzajemnej lojalności
pomiędzy instytucjami wspólnotowo-unijnymi a państwami członkowskimi. Założenie
to generuje – po stronie ETS – powinność przychylności dla krajowych systemów prawnych, po stronie zaś państw członkowskich – powinność najwyższego standardu respektowania norm wspólnotowych [...]. Państwa członkowskie zachowują prawo do oceny,
czy prawodawcze organy wspólnotowe [unijne], wydając określony akt [przepis prawa],
działały w ramach kompetencji przekazanych i czy wykonywały swe uprawnienia zgodnie z zasadami subsydiarności i proporcjonalności. Przekroczenie tych ram powoduje,
że wydane poza nimi akty (przepisy) nie są objęte zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego”13.
Należy tu dodać, że pieczę nad wdrażaniem prawa UE do prawa państw członkowskich sprawuje Komisja Europejska. Za brak wdrożenia w oznaczonym terminie oraz za
11

12
13
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P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład,
Lublin 2002, s. 300–301.
Zob. T. Öhlinger, Verfassungsrecht, Wien 1995, s. 79.
Wyrok dnia z 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49.
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niepełne lub niewłaściwe wdrożenie unijnego aktu prawnego państwu członkowskiemu
grozi pozwanie przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE (o naruszenie prawa wspólnotowego). W celu uniknięcia kar finansowych państwa członkowskie UE powinny poprawnie i terminowo wdrażać akty prawne UE.
W nauce prawa państw członkowskich UE i w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i/lub najwyższych większości z tych państw przeważa pogląd, że prawa UE nie
można rozpatrywać w izolacji od prawa wewnętrznego krajów należących do UE. Jest
ono tworzone przez reprezentantów poszczególnych państw członkowskich legitymowanych na podstawie obowiązujących w nich konstytucji. UE nie zastępuje więc tych
państw, ale państwa dalej pozostają – jak to ujął niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) – „panami traktatów”. FTK zastrzegł sobie przy tym badanie, „czy akty
prawne instytucji i organów europejskich utrzymane są w granicach przekazanych im
praw suwerennych i czy ich nie przekraczają”14. Podtrzymał to stanowisko w 2009 r.
w wyroku w sprawie konstytucyjności Traktatu Lizbońskiego uznając także swoją kompetencję do badania, czy akty prawa UE nie naruszają tożsamości konstytucyjnej Niemiec. Ponadto stwierdził, że sam traktat lizboński nie może być podstawą do podejmowania przez organy UE decyzji o przekształceniu Unii w państwo federalne. Na
podobnym stanowisku dopuszczającym kontrolę konstytucyjności traktatów stanowiących pierwotne prawo unijne stanął też trybunał konstytucyjny w Hiszpanii15. Z kolei
włoski Sąd Konstytucyjny w 1989 r. uznał, że nie wszystkie zasady włoskiego prawa
konstytucyjnego włączone są do prawa wspólnotowego i uznał swoją kompetencję do
badania, czy norma prawa wspólnotowego nie narusza włoskiej konstytucji oraz niezbywalnych praw człowieka16. Francuska Rada Konstytucyjna zaś w orzeczeniu z 2006 r.17
poddała badaniu normy prawa wtórnego UE pod kątem reguł i zasad nierozłącznie związanych z tożsamością konstytucyjną Francji. Warto tu także przypomnieć, że w niektórych z państw sygnatariuszy tzw. Paktu Fiskalnego do kontroli procesu jego ratyfikacji
włączono organy kontroli konstytucyjności prawa, dostrzegając w postanowieniach
Paktu naruszenie konstytucji tych państw, a więc daleko posunięte wyjście poza dotychczasowe prawo UE zgodne z nimi. Francuska Rada Konstytucyjna, badając tę sprawę,
dostrzegła konieczność nie tyle zmiany konstytucji, co uchwalenia ustawy o szczególnej
mocy – ustawy organicznej i orzekła, że musi zostać w niej zapisana zasada, iż roczny
deficyt strukturalny nie może przekroczyć 0,5% PKB we Francji18. Niemiecki Federalny
14
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Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Amtliche Sammlung, t. 89, s. 155.
Por. A.E. de Noriega, A Dissident Voice: The Spanish Constitutional Court Case Law on European Integration, „European Public Law” 1999, t. 5, z. 2, s. 297.
Szerzej na ten temat zob. A. Oppenheimer (red.), The Relationship between Community Law and National Law: The Cases, Camridge 1994, s. 630.
Decision no. 2006-540 DC.
Decyzja no. 2012-653 DC z dnia 9 sierpnia 2012 r.
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Trybunał Konstytucyjny wskazał, że analiza wniosków o zbadanie konstytucyjności
ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego
i Paktu fiskalnego wykazała, że jest wysoce prawdopodobne, iż zaskarżone ustawy nie
naruszą konstytucji i odrzucił wnioski o wstrzymanie procesu ratyfikacji obu aktów do
czasu merytorycznego rozpatrzenia skarg konstytucyjnych, co mogłoby potrwać wiele
miesięcy. Jednocześnie zgłosił pewne zastrzeżenia do Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego i zaznaczył, że jego orzeczenie ma charakter wstępny19.
W tym kontekście interesująco przedstawia się problem rozwiązywania kolizji prawa UE z konstytucją państw członkowskich. Zwykle sądy i inne organy stosujące konstytucję starają się zastosować taką wykładnię, aby była ona przyjazna prawu unijnemu.
Warto tu, tytułem przykładu, wskazać, że w niektórych z państw UE sądy konstytucyjne
badały zgodność z konstytucją Karty Praw Podstawowych UE i uznały, że niektóre jej
postanowienia mogą być zgodne z konstytucją tylko pod warunkiem ich określonego
rozumienia (w myśl zasady wykładni zgodnej z konstytucją)20.
Jeżeli jednak sprzeczności między prawem UE a konstytucją danego państwa nie
da się usunąć, w grę wchodzą dwa wyjścia: albo przez wzgląd na prymat konstytucji nie
stosuje się sprzecznych z nią norm prawa wspólnotowego (co oznacza w przypadku prawa pierwotnego odmowę ratyfikacji traktatu należącego do niego bądź wypowiedzenie
ratyfikowanego traktatu), albo – co jest zdecydowanie częstsze – mając na uwadze dobro
całego procesu integracji europejskiej i konieczność zapewnienia efektywności prawa
wspólnotowego, następuje zmiana konstytucji i to jeszcze przed wejściem danej regulacji unijnej w życie. Egzemplifikacją tego mogą być zmiany kilku ustaw zasadniczych
(francuskiej, niemieckiej, belgijskiej i hiszpańskiej) dokonane w celu ułatwienia ratyfikacji traktatu z Maastricht. Ciekawe rozwiązanie przyjęto w Finlandii – traktaty międzynarodowe niezgodne z konstytucją mogą być do niej inkorporowane kwalifikowaną
większością głosów deputowanych (2/3), co jest równe zmianie konstytucji.
Zmiany konstytucji państw członkowskich UE dokonuje się także w przypadku
kolizji ich postanowień z prawem wtórnym (np. w Niemczech i w Polsce21). Dzieje się
tak ze względu na to, że przy implementacji i dostosowaniu do prawa unijnego występuje konieczność dokonywania jej w sposób zapewniający spójność rozwiązań zarówno danej dziedziny, jak i systemu obowiązującego prawa krajowego. W tym kontekście
19
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Orzeczenie z dnia 12 września 2012 r., 2 BvR 1390/12.
Tak uczynił np. hiszpański Trybunał Konstytucyjny (szerzej na ten temat zob. P. Cruz Villalon, Impulse
aus der spanischen Verfassungstradition für den europäischen Grundrechtsschutz, [w:] P.J. Tettinger,
K. Stern (red.), Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grunrechte-Charta, München 2006,
s. 149–150) i francuska Rada Konstytucyjna (szerzej na ten temat zob. D. Capitant, Die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union In der französische Rechtsordnung, [w:] P.J. Tettinger, K. Stern
(red.), op. cit., s. 13–14).
Zmiana art. 55 konstytucji determinowana przyjęciem Europejskiego Nakazu Aresztowania.
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zapewnienie wykonania prawa UE może uzasadniać ingerencję w krajowy porządek
prawny, włączając w to ustawę zasadniczą, jeżeli taką decyzję podejmą właściwe organy państwa członkowskiego UE.
Należy podkreślić, że w praktyce ustrojowej państw członkowskich UE, uznając
nadrzędność konstytucji w porządku prawnym przyznano prawu UE pierwszeństwo
przed wewnętrznymi regulacjami o randze niższej niż konstytucja. Zasadę tę wyprowadzano nie tyle z prawa UE i orzecznictwa TS UE, ile z norm konstytucji. W Wielkiej
Brytanii, gdzie do dziś nie ma konstytucji pisanej, na początku lat 90. XX w. Izba Lordów opowiedziała się za niestosowaniem aktu prawa wewnętrznego w przypadku jego
sprzeczności z prawem UE.

3. Zasada nadrzędności Konstytucji RP w polskiej nauce prawa
i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Nadrzędna pozycja Konstytucji w polskim systemie źródeł prawa wynika bezpośrednio z konkretnych jej przepisów – Preambuły oraz art. 8 ust. 1. Wynika ona również
z zasady suwerenności narodu (art. 4 ust. 1), szczególnego trybu jej zmiany (art. 235),
z indywidualnej nazwy (tylko jeden akt w RP nosi nazwę konstytucji) oraz z jej szczególnej treści określającej zasady ustroju państwa, suwerena i sposoby sprawowania
przez niego władzy, podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki oraz zawierającej postanowienia dotyczące trybu zmiany swoich norm. Już w dyskusji w Zgromadzeniu Narodowym, poprzedzającej uchwalenie Konstytucji RP wskazywano zresztą wyraźnie, że najwyższa moc prawna Konstytucji jest ściśle związana z suwerennością,
niepodległością Polski22. W uzasadnieniu jednego z orzeczeń Trybunał stwierdził:
„z punktu widzenia współczesnej polskiej doktryny prawa międzynarodowego suwerenność jest nieodłączną cechą państwa, która pozwala odróżnić je od innych podmiotów
prawa międzynarodowego. Do atrybutów suwerenności należy: wyłączna kompetencja
jurysdykcyjna odnośnie do własnego terytorium i obywateli, wykonywanie kompetencji
w zakresie polityki zagranicznej, decydowanie o wojnie i pokoju, swoboda co do uznania państw i rządów, nawiązywanie stosunków dyplomatycznych, decydowanie o sojuszach wojskowych oraz o członkostwie w międzynarodowych organizacjach politycznych, prowadzenie samodzielnej polityki finansowej, budżetowej i fiskalnej”23.
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Szerzej na ten temat zob. R. Chruściak, Miejsce umów międzynarodowych i prawa stanowionego przez
organizacje międzynarodowe w krajowym porządku prawnym, legislacyjne aspekty powstania art. 91
Konstytucji RP, [w:] T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, A. Szymański (red.), Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 353–356.
Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., K 32/09, OTK-A 2010, Nr 9, poz. 108.
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W literaturze prawniczej, nawiązując do współczesnego znaczenia suwerenności,
wskazywano, że nawet w sytuacji, kiedy jakiś kraj na podstawie umowy międzynarodowej przekazał organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencję stanowienia prawa, to konstytucja pozostaje najwyższym prawem. Nie należy
tu zapominać, że „to przekazanie nie powoduje [...] utraty suwerenności państwa w stosunku do przekazanych uprawnień. Nie ma ono bowiem charakteru absolutnego i może
być odwołane. Gdyby jednak takie odwołanie nastąpiło z naruszeniem umowy międzynarodowej, to państwo naraziłoby się na zarzut naruszenia prawa międzynarodowego
oraz własnego prawa konstytucyjnego”24. Jak zauważa K. Działocha, nie zawsze „przekazanie” implikuje transfer określonych kompetencji i może oznaczać „tylko przedmiotowe ograniczenie wykonywania tych kompetencji. Zakres ograniczeń określają traktaty […]”25.
Należy w związku z powołanymi wyżej wypowiedziami bliżej przeanalizować
konstytucyjne pojęcie „przekazania kompetencji”. Budzi ono kontrowersje w nauce prawa, nie tylko w Polsce. Upowszechnił się jednak pogląd głoszący, że „termin «przekazanie kompetencji» nie oznacza tożsamości kompetencji organów państwowych oraz kompetencji podmiotu, na rzecz którego nastąpiło przekazanie. Pojęcie przekazania zakłada
jednak zachowanie podobieństwa podstawowych elementów tych kompetencji: 1) przedmiotu, 2) kręgu podmiotów podległych kompetencji oraz 3) najważniejszych skutków
prawnych wydawanych aktów”26. Koresponduje z tym następująca konstatacja: „Przekazywanie kompetencji jest z reguły tylko jednym z wielu instrumentów prawnych służących realizacji określonych celów w ramach danej organizacji międzynarodowej lub danego organu międzynarodowego. Wykonanie kompetencji przekazanych przez państwa
wpisuje się wówczas w szerszy kontekst rozmaitych form współpracy międzynarodowej
przewidzianych w umowie konstytuującej daną organizację międzynarodową lub dany
organ międzynarodowy i nie może być rozpatrywane w oderwaniu od tego kontekstu”27.
K. Wojtyczek, nawiązując w kontekście przekazania kompetencji do zasady suwerenności, stwierdza: „zasada suwerenności jest rozumiana współcześnie w prawie międzynarodowym jako zasada równej suwerenności […]. Suwerenność państwa nie wyklucza
ustanowienia ograniczeń dotyczących wykonywania przez państwo swoich kompetencji,
ani nawet powierzenia takich kompetencji organizacjom międzynarodowym, ale pod
24
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Rzeszów 2002, s. 10.
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warunkiem poszanowania równości państw. […] konstytucyjny wymóg ochrony niepodległości i suwerenności państwa zakłada, że warunkiem udziału RP w organizacjach
międzynarodowych jest poszanowanie zasady równości państw członkowskich. Analogicznie w przypadku organów międzynarodowych niezbędne jest zachowanie równości
państw w relacjach z tym organem. […] Zasada równości musi być rozumiana podobnie
jak w polskim prawie wewnętrznym, a więc jako wymóg podobnego traktowania podmiotów posiadających wspólną cechę istotną. […] RP może przekazać na podstawie
art. 90 Konstytucji kompetencje organowi lub organizacji międzynarodowej, jeżeli umowa o przekazaniu kompetencji oparta jest na zasadzie równości państw i na zasadzie
wzajemności”28.
Nadrzędność konstytucji w polskim porządku prawnym, której synonimem jest
najwyższa jej moc prawna, nie jest w zasadzie kwestionowana w polskiej nauce prawa
konstytucyjnego i oznacza, „że jest ona aktem nadrzędnym w stosunku […] do wszystkich aktów prawnych w państwie”29. Sytuacji nie zmienia zauważane przez niektórych
przedstawicieli nauki prawa zjawisko multicentryzmu prawa oznaczające obowiązywanie na terytorium RP nie tylko prawa stanowionego przez polski parlament i inne organy,
którym przysługują kompetencje prawodawcze. Implikuje to poddanie krajowych decyzji prawodawczych i aplikacyjnych kontroli zewnętrznych organów sądowych30.
Prawo UE, nawet przy założeniu multicentryzmu, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest stosowane przez polskie organy państwowe. Tym samym odnosi
się do niego niewątpliwie zasada nadrzędności konstytucji.
Na takim stanowisku stanął polski TK, stwierdzając: „Sama koncepcja i model prawa europejskiego stworzyły nową sytuację, w której obowiązują obok siebie autonomiczne porządki prawne. Ich wzajemne oddziaływanie nie może być opisane w pełni za
pomocą tradycyjnych koncepcji monizmu i dualizmu w układzie: prawo wewnętrzne –
prawo międzynarodowe. Występowanie względnej autonomii porządków prawnych,
opartych na własnych wewnętrznych zasadach hierarchicznych, nie oznacza braku wzajemnego oddziaływania. Nie eliminuje też możliwości wystąpienia kolizji między regulacjami prawa wspólnotowego a postanowieniami Konstytucji. Ta ostatnia sytuacja wystąpiłaby wówczas, gdyby miało dojść do nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy normą
Konstytucji a normą prawa wspólnotowego i to sprzeczności, której nie można eliminować przy zastosowaniu wykładni respektującej względną autonomię prawa europejskiego i prawa krajowego. Sytuacji takiej wykluczyć nie można, ale może ona – z uwagi na
[...] wspólność założeń i wartości – pojawić się wyjątkowo. Taka sprzeczność nie może
28
29
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Ibidem, s. 169–171.
M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009, s. 45.
Szerzej na ten temat zob. E. Łętowska, Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 2.
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być w polskim systemie prawnym w żadnym razie rozwiązywana przez uznanie nadrzędności normy wspólnotowej w relacji do normy konstytucyjnej. Nie mogłaby też prowadzić do utraty mocy obowiązującej normy konstytucyjnej i zastąpienia jej normą
wspólnotową ani do ograniczenia zakresu stosowania tej normy do obszaru, który nie
został objęty regulacją prawa wspólnotowego. W takiej sytuacji do polskiego ustawodawcy należałoby podjęcie decyzji albo o zmianie Konstytucji, albo o spowodowaniu
zmian w regulacjach wspólnotowych, albo – ostatecznie – decyzji o wystąpieniu z Unii
Europejskiej. Decyzję tę winien podjąć suweren, którym jest Naród Polski, lub organ
władzy państwowej, który w zgodzie z Konstytucją może Naród reprezentować”31.
TK stanął ponadto na stanowisku, że Konstytucja pozostaje najwyższym prawem
w RP w sytuacji, kiedy Polska na podstawie umowy międzynarodowej przekazała organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencję stanowienia
prawa. „Przekazanie kompetencji «w niektórych sprawach» rozumiane musi być zarówno jako zakaz przekazania ogółu kompetencji danego organu, przekazania kompetencji w całości spraw w danej dziedzinie, jak i jako zakaz przekazania kompetencji co
do istoty spraw określających gestię danego organu władzy państwowej. Konieczne jest
więc tak precyzyjne określenie dziedzin, jak i wskazanie zakresu kompetencji obejmowanych przekazaniem. Brak jest podstaw do założenia, zgodnie z którym dla dochowania tego wymogu wystarczyłoby zachowanie w kilku sprawach, choćby dla pozoru,
kompetencji w gestii organów konstytucyjnych. […] Działania, w wyniku których przeniesienie kompetencji podważałoby sens istnienia bądź funkcjonowania któregokolwiek
z organów Rzeczypospolitej, pozostawałyby nadto w wyraźnej kolizji z art. 8 ust. 1
Konstytucji RP. Zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP pierwszeństwo stosowania umów międzynarodowych, ratyfikowanych na podstawie upoważnienia ustawowego lub podjętego w trybie ogólnokrajowego referendum upoważniającego (zgodnie
z art. 90 ust. 3), w tym: umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» –
przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi wprost
(i to w żadnym zakresie) do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed
postanowieniami Konstytucji. Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej
mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich
wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji RP nadrzędności mocy prawnej
korzysta ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania
i stosowania”32.
31
32
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W kontekście tych wypowiedzi TK należy jednoznacznie stwierdzić, że zniesienie
zasady nadrzędności Konstytucji RP i wprowadzenie zasady bezwzględnego pierwszeństwa prawa unijnego wobec całego (włącznie z Konstytucją) prawa polskiego może być
uznane dopiero po ewentualnej zmianie Konstytucji RP wyraźnie przewidującej zasadę
prymatu prawa UE i uwzględniającej specyficzny charakter pierwotnego prawa unijnego, wykraczający poza standardy prawa międzynarodowego.
Zasady nadrzędności Konstytucji RP nad prawem unijnym nie zmieniło przyjęcie
traktatu lizbońskiego. Z punktu widzenia obowiązującej Konstytucji RP, w jego przypadku Konstytucji UE, podobnie jak w przypadku innych źródeł tzw. pierwotnego prawa UE mamy do czynienia z umową międzynarodową, która została ratyfikowana za
zgodą wyrażoną w ustawie lub w referendum.
W tym miejscu należy rozważyć jeszcze jeden problem korespondujący z ewentualnym rozwojem procesów integracyjnych w UE – „Czy w przyszłości mógłby zostać
przyjęty nowy akt stanowiący rodzaj umowy społecznej wspólnej dla wszystkich obywateli UE (przyjętej przez nową pouvoir constituant). Akt ten miałby rangę nadrzędną
nad konstytucjami poszczególnych krajów członkowskich UE.
Innymi słowami rzecz ujmując, chodzi o pytanie, czy Unia mogłaby ewoluować
w kierunku państwa federalnego?
Z punktu widzenia obowiązującej Konstytucji RP nie wydaje się to możliwe.
W art. 90 dopuszcza ona przekazanie:
1) jedynie na podstawie umowy międzynarodowej,
2) wyłącznie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu,
3) tylko kompetencji organów państwa w niektórych sprawach.
Oznacza to, że przekształcenie Unii w państwo federalne wymagałoby całkowitej
zmiany polskiej Konstytucji i podjęcia w tej kwestii decyzji przez samego suwerena,
tzn. naród polski zorganizowany w państwo”33.

4. Objęcie prawa UE kognicją polskiego TK
RP, podpisując umowy (traktaty) międzynarodowe rozstrzygające o przystąpieniu
(akcesji) do UE, zobowiązała się do implementacji prawa UE. Implementacja ta nie
może jednak odbywać się bezrefleksyjnie.
Nadrzędność Konstytucji w polskim porządku prawnym implikuje objęcie prawa
UE kognicją TK. Konsekwencją uznania przez TK, iż norma prawa UE jest niezgodna
z Konstytucją „byłoby tylko pozbawienie aktów unijnego prawa pochodnego możliwości
stosowania przez organy polskie i wywierania skutków prawnych w Polsce. Skutkiem
33
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wyroku Trybunału Konstytucyjnego byłoby zatem zawieszenie stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnych z Konstytucją norm prawa unijnego. […]
Niewątpliwie orzeczenie o niezgodności prawa unijnego z Konstytucją powinno mieć
zatem charakter ultima ratio i wystąpić jedynie wówczas, kiedy zawiodłyby wszystkie
inne sposoby rozstrzygnięcia konfliktu z normami należącymi do unijnego porządku
prawnego. Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie Traktatu akcesyjnego (K 18/04)
wskazał, że w sytuacjach tego rodzaju istnieją trzy możliwości reakcji Polski na wystąpienie niezgodności między Konstytucją a prawem unijnym: a) dokonanie zmian w Konstytucji, b) podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach unijnych albo c) podjęcie decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Decyzję taką winien
podjąć suweren, którym jest Naród polski, lub organ władzy państwowej, który w zgodzie z Konstytucją może reprezentować Naród. Pomijając to ostatnie rozwiązanie, które
powinno być zarezerwowane dla wyjątkowych przypadków najcięższego i nieusuwalnego konfliktu między podstawami porządku konstytucyjnego RP a prawem unijnym,
należy przyjąć, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności określonych norm unijnego prawa pochodnego z Konstytucją należałoby niezwłocznie podjąć
działania mające na celu usunięcie tego stanu. Konstytucyjna zasada przychylności Rzeczypospolitej dla integracji europejskiej i traktatowa zasada lojalności państw członkowskich wobec Unii wymagają, aby skutki orzeczenia Trybunału zostały odroczone
stosownie do art. 190 ust. 3 Konstytucji”34.
TK, wypowiadając się w kwestii objęcia swoją kognicją prawa UE, stwierdził tak35
że : „Rzeczpospolita Polska, zaaprobowała ponadto podział funkcji co do kontroli aktów prawnych. Wynikiem tego podziału funkcji jest przypisanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej kompetencji do ostatecznej interpretacji prawa unijnego
i zapewnienia jednolitości jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich,
jak również wyłączność ostatecznego decydowania o zgodności aktów prawa pochodnego z traktatami i ogólnymi zasadami prawa unijnego. W takim kontekście należy rozpatrywać subsydiarny charakter kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do badania
zgodności z Konstytucją prawa unijnego. Przed orzeczeniem o niezgodności aktu prawa
pochodnego z Konstytucją należy się upewnić co do treści norm unijnego prawa pochodnego, które są przedmiotem kontroli. Służyć temu może wystąpienie do Trybunału
Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE w kwestii interpretacji lub ważności przepisów budzących wątpliwości. Analogiczny pogląd wyraził
niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 lipca 2010 r. w sprawie Honeywell (2 BvR 2661/06). W następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości może
34
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się okazać, że treść kwestionowanej normy unijnej jest zgodna z Konstytucją. Inną możliwością jest to, że Trybunał Sprawiedliwości orzeknie o niezgodności zaskarżonego
przepisu z unijnym prawem pierwotnym. W przedstawionych sytuacjach orzekanie
przez Trybunał Konstytucyjny byłoby zbędne”.
Zdaniem TK sytuacja, w której norma tzw. pierwotnego prawa UE ma pierwszeństwo przed określonym przepisem ustawy, nie przesądza jeszcze o konieczności uchylenia tego przepisu przez TK. Korzystanie przez TK z kompetencji określonej w art. 188
pkt 2 Konstytucji RP może być uzasadnione „tylko wtedy, gdy brak innych sposobów
usunięcia powstałej kolizji (np. jeżeli norma umowy międzynarodowej nie ma charakteru normy bezpośrednio stosowalnej) bądź też przemawia za tym ważny wzgląd na pewność prawa (np. jeżeli zakres obowiązywania normy międzynarodowej pokrywa się całkowicie z zakresem obowiązywania normy ustawowej, wskutek czego ta ostatnia stałaby
się «pusta» normatywnie). Zasadniczo należy przyznać preferencję usuwaniu kolizji
norm krajowych i międzynarodowych na poziomie stosowania prawa”36. Oznacza to, że
organ je stosujący powinien dążyć do usunięcia kolizji poprzez wykładnię prawa krajowego w zgodzie z prawem międzynarodowym. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych dotyczących tzw. pierwotnego prawa UE istnieje jeszcze dodatkowe rozwiązanie – sąd polski ma możliwość zwrócenia się do ETS z pytaniem
prejudycjalnym.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że konstytucyjnie określona jest ranga tzw. pochodnego (wtórnego) prawa UE. Jego normy mają pierwszeństwo przed ustawami i ma
to te same skutki dla rozwiązywania kolizji między nim a prawem wewnętrznym, co
w przypadku tzw. prawa pierwotnego. TK nie wykluczył możliwości oceny prawa wtórnego w zakresie jego obowiązywania na terytorium RP jako składnika polskiego porządku prawnego, ale wyróżnił tu dwie sytuacje37:
a) jeżeli postępowanie zainicjowane jest wnioskiem uprawnionego podmiotu i dotyczy abstrakcyjnej kontroli norm – „w takim postępowaniu zakres kognicji Trybunału jest wyczerpująco określony w art. 188 pkt 1–3 Konstytucji” i nie obejmuje
kontroli konstytucyjności norm unijnego prawa pochodnego;
b) jeżeli postępowanie zainicjowane jest skargą konstytucyjną – „zakres przedmiotowy aktów normatywnych, 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” i obejmuje kontrolę konstytucyjności norm unijnego prawa pochodnego.
36
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Dla unikania konfliktów między polskim prawem wewnętrznym a prawem UE
ważna jest wykładnia obowiązujących norm prawa wewnętrznego uwzględniająca konstytucyjną zasadę przychylności procesowi integracji europejskiej i współpracy między
państwami. Trybunał Konstytucyjny wywiódł ją z Preambuły oraz art. 9 Konstytucji RP
i stwierdził: „Konstytucyjnie poprawne i preferowane jest takie interpretowanie prawa,
które służy realizacji wskazanej zasady konstytucyjnej”38. Ten sposób postępowania jest
analogiczny, jak w przypadku innych sądów konstytucyjnych lub najwyższych państw
członkowskich UE, o czym pisałem już wyżej.
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Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego UE
w trybie skargi konstytucyjnej i pytań prawnych
1. Naruszenie praw podstawowych jako uzasadnienie właściwości
sądu konstytucyjnego do kontroli prawa pochodnego UE
W orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE kwestia pierwszeństwa prawa unijnego pojawia się na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy kolizji
prawa UE oraz uchwalonych później aktów prawa krajowego (ustaw i aktów podstawowych). Druga – bardziej skomplikowana – dotyczy kolizji konstytucyjnej, tj. zgodności
aktów prawa UE (w tym wtórnego) oraz norm konstytucyjnych, zwłaszcza dotyczących
praw podstawowych oraz tożsamości konstytucyjnej państw. Trzecia dotyczy natomiast
kontroli ultra vires w kwestii aktów UE wydanych bez podstawy prawnej zawartej
w traktatach lub z przekroczeniem podstawy w niej określonej1.
O ile pierwsza płaszczyzna nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądów konstytucyjnych (w tym polskiego TK), przyjmujących, że nie ma tu zastosowania zasada lex
posteriori derogat legi priori2, o tyle kwestia dopuszczalności kontroli konstytucyjności
aktów prawa wtórnego od lat stanowi przedmiot gorących sporów i nadal jest otwarta.
Sądy konstytucyjne państw członkowskich UE stosują zasadniczo trzy kryteria kontroli
aktów prawa unijnego z konstytucjami narodowymi, a mianowicie takie jak: prawa podstawowe jednostki, przekroczenie przez organy UE zakresu przyznanych kompetencji
oraz zachowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich3.
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Por. R. Grzeszczak, O zasadzie pierwszeństwa prawa UE, wzorcach kontroli konstytucyjności aktów instytucji UE i nieco krytyki na temat wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 16.11.2011 roku,
„Prawo Europejskie w Praktyce”, dostępne na stronie www.pewp.pl. [dostęp: czerwiec 2014 r.]. Por. też
w kontekście orzecznictwa niemieckiego FTK, P. Czarny, Opinia prawna w sprawie dopuszczalności
kontroli przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, „Zeszyty Prawnicze” 2011, nr 2, s. 15.
R. Grzeszczak, op. cit.
Ibidem. Por. też P. Chybalski, Informacja prawnoporównawcza w sprawie kognicji sądów konstytucyjnych odnośnie do prawa wtórnego Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze” 2011, nr 3, s. 105 i n., a także
J. Sułkowski, Opinia na temat kognicji czeskiego Sądu Konstytucyjnego do badania zgodności z konstytucją prawa wtórnego Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze”, 2011, nr 3, 81 i n.
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Od chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony4, a co za tym idzie wzmocnienia
statusu praw podstawowych jednostki w systemie prawnym UE „domniemanie o właściwym poziomie ochrony praw podstawowych przez instytucje unijne znajduje mocniejsze uzasadnienie, niż we wcześniejszym stanie prawnym”5, zaś obecny art. 6 TUE6
stanowi jedno z najważniejszych postanowień Traktatu7. W okresie poprzedzającym
wejście w życie Traktatu z Lizbony brak traktatowego katalogu praw podstawowych
w związku z zasadą pierwszeństwa prawa UE i jednoczesnym pogłębianiem się procesów integracyjnych, a co za tym idzie z rosnącym ryzykiem naruszenia praw podstawowych, zrodziły się wątpliwości co do podmiotu, który będzie rozstrzygał skargi na naruszenie praw podstawowych przez organy wspólnotowe8. Dylemat ten podjęły sądy
konstytucyjne państw członkowskich. W szczególności niemiecki Federalny Trybunał
Konstytucyjny (FTK) w znanym wyroku Solange I uznał, że „gwarancje praw podstawowych są nienaruszalną cechą Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej. Skoro zatem
Wspólnota nie posiada katalogu praw podstawowych porównywalnego do katalogu takich praw zawartych w Ustawie Zasadniczej, to tak długo, jak ten poziom pewności
prawa nie zostanie osiągnięty we Wspólnocie, FTK ma możliwość kontrolowania, czy
art. 24 Ustawy Zasadniczej nie jest naruszany przez Wspólnotę”9.
Odpowiedzią na wspomniany deficyt traktatowego katalogu praw podstawowych
stało się uznanie praw podstawowych za ogólne zasady prawa wspólnotowego oraz
przyjęcie, że wspólnotowy porządek prawny zapewnia efektywną ochronę praw podstawowych, odwołując się zarazem do tradycji konstytucyjnej państw członkowskich10.
W znanym wyroku w sprawie Nold związanie tradycjami konstytucyjnymi Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS, obecnie TSUE) zdefiniował w ten sposób, iż
4
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Dz. Urz. UE C 326 z 26.20.2012 r., s. 1.
K. Wójtowicz, Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 116. Por. też
A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, [w:] J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 177.
Artykułowi 6 TUE nadano Traktatem z Lizbony następujące brzmienie: „1. Unia uznaje prawa, wolności
i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych z 7 grudnia 2000 r., w brzmieniu dostosowanym
12 grudnia 2007 r., która ma taką samą wartość prawną jak traktaty. Postanowienia tej Karty w żaden
sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte
w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i zastosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa
w Karcie, które określają źródła tych postanowień. 2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w Traktatach. 3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”.
A. Wyrozumska, op. cit., s. 178–179.
K. Wójtowicz, Sądy..., s. 112–113. Por. także podobne stanowisko włoskiego Sądu Konstytucyjnego,
ibidem, s. 113.
K. Wójtowicz, Sądy..., s. 113.
Por. wyrok 29/69 w sprawie Stauder v. Ulm, 1969, ECR.
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„nie może uznać za legalne przepisów, które są niezgodne z prawami podstawowymi
uznanymi i chronionymi przez konstytucje tych państw”11.
Skutkiem wzmocnienia ochrony praw podstawowych na poziomie wspólnotowym
stało się – jak podkreśla K. Wójtowicz – odwrócenie domniemania właściwości niemieckiego FTK w sprawie stania na straży praw podstawowych wyrażonego w wyroku
w sprawie Solange I na rzecz przyjęcia, że FTK nie będzie kontrolował zgodności prawa
wspólnotowego z prawami podstawowymi, dopóki Wspólnota zapewnia efektywną
ochronę praw podstawowych12. W późniejszym orzecznictwie FTK, kontynuując stanowisko wyrażone w wyroku Solange II, stwierdził, że warunkiem dopuszczalności skargi
konstytucyjnej lub pytania prawnego na naruszenie przez akt prawa wtórnego UE prawa
podstawowego gwarantowanego w Ustawie Zasadniczej (UZ) jest wykazanie, że od
czasu wydania wyroku Solange II poziom ochrony tych praw w prawie UE uległ obniżeniu do tego stopnia, że nie odpowiada standardowi UZ13.
W przypadku stanowiska niemieckiego FTK w kwestii kontroli aktów prawa wtórnego UE istotne jest jednak to, że jej przedmiotem nie są bezpośrednio akty tego prawa,
ale wyrażony w art. 23 UZ nakaz stosowania określonego aktu (przepisu) prawa wtórnego wysłowiony w ustawie wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej
konstytuującej UE. Bezpośrednim przedmiotem kontroli wedle stanowiska FTK, potencjalnie nie byłby sam akt prawa wtórnego, ale ustawowy nakaz stosowania konkretnego
aktu w RFN14. Niemniej – jak się podkreśla P. Czarny – nawet do takiej pośredniej kontroli aktów prawa wtórnego nie ma wyraźnej konstytucyjnej lub ustawowej podstawy15.
Mimo to FTK uznaje za dopuszczalne kwestionowanie aktów prawa wtórnego UE zarówno w trybie skarg konstytucyjnych, jak i pytań prawnych. W przypadku tych ostatnich wymaga, by przed kierowaniem doń pytania prawnego sąd rozstrzygający w konkretnej sprawie najpierw wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do TS o wykładnię danego
aktu prawa UE. Natomiast zarówno w przypadku pytań prawnych, jak i skarg konstytucyjnych, wymaga – pod rygorem uznania ich za niedopuszczalne – wykazania, iż doszło
do obniżenia minimalnego standardu ochrony praw podstawowych gwarantowanego
11
12
13

14
15

Orzeczenie w sprawie 4/73 J. Nold v. Komisja, 1974 ECR.
Orzeczenie FTK z dnia 22 października 1986 r. w sprawie Solange II nr 2 BvR 197/83.
Postanowienie z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie Bananenmarktordnung (2 BvR 1/97). Por. także wyrok FTK z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Traktatu z Lizbony, w którym FTK potwierdził swoją
właściwość w kwestii kontroli konstytucyjności prawa wtórnego prawa UE i orzekania o jego niestosowaniu w konkretnym przypadku kolizji, niemniej zastrzegł, że tak długo nie wykonuje swojej kompetencji do kontrolowania aktów prawnych UE z punktu widzenia standardu praw podstawowych określonego
w UZ, jak prawo unijne zapewnia tę ochronę na odpowiednim poziomie. Jak wskazuje P. Czarny: „Nie
jest to więc rezygnacja zupełna i stanowi „czasowo” niewykonywaną («spoczywającą») kompetencję
Trybunału, op. cit. s. 15–16.
Por. szerzej ibidem, s. 11–12 i n.
Ibidem, s. 18.
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w UZ wskutek przyjęcia aktów prawa wtórnego o określonej treści (wraz z ich wykładnią w orzecznictwie TSUE)16.
W świetle powyższego podkreślenia wymaga, że problem uznania przez FTK
swojej właściwości do badania konstytucyjności aktów prawa wtórnego UE ma raczej
wyłącznie potencjalny, hipotetyczny charakter17. Niemniej, kolizje konstytucyjne na
poziomie praw podstawowych jednostki są możliwe. Dostrzega się je w powiększaniu
się materii regulowanej prawem unijnym, a także coraz dalej idącym procesie wpływania orzecznictwa TSUE, dokonującego wiążącej wykładni przepisów „o nie zawsze
jednoznacznej treści”18, na proces interpretacji i stosowania norm prawa krajowego.
Możliwość, choćby wysoce hipotetyczna, kolizji między normami konstytucyjnymi
dotyczącymi praw podstawowych a normami prawa unijnego powoduje zapewne, że
także inne sądy konstytucyjne nie chcą w stanowczy sposób uznać braku swojej właściwości do kontroli konstytucyjności prawa pochodnego, zwłaszcza w obszarze praw
podstawowych.
Linię orzeczniczą niemieckiego FTK przyjęły w związku z tym także sądy konstytucyjne innych państw członkowskich, w tym także Europy Środkowo-Wschodniej.
Wspomnieć tutaj należy zwłaszcza o stanowisku czeskiego TK. W świetle konstytucji
Republiki Czeskiej kontrola aktów prawa wtórnego UE nie jest dopuszczalna ani w trybie pytań prawnych sądów (mogą dotyczyć jedynie ustaw) ani skarg konstytucyjnych
(skarga może dotyczyć orzeczenia, a nie aktu prawnego)19. W wyroku z dnia 31 stycznia
2012 r.20 czeski Sąd Konstytucyjny (SK) stwierdził jednak m.in., że „najwyższym prawem na terytorium Czech jest konstytucja. Sąd Konstytucyjny natomiast pozostaje najwyższym strażnikiem czeskiego porządku konstytucyjnego, w tym również przed możliwymi nadużyciami ze strony organów Unii lub prawa europejskiego. Akty prawne
organów UE, dokonujące wykładni lub rozwijające prawo UE w sposób, który zagraża
podstawom porządku konstytucyjnego i założeniom demokratycznego państwa prawnego, nie mogą obowiązywać w Republice Czeskiej. Zgodnie z powyższym czeski Sąd
Konstytucyjny będzie dokonywał kontroli, w charakterze ultima ratio, czy akty prawne
organów europejskich pozostają w ramach granic przekazanych im kompetencji. Mając
powyższe na uwadze, Sąd Konstytucyjny uznał, że Trybunał Sprawiedliwości działał
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Por. cyt. wyżej wyrok w sprawie tzw. sprawy bananowej. Por. też A. Wudarski, M. Stürner, Glosa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09, Dz. U. 2011, Nr 254, poz. 1530,
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2, s. 237.
P. Czarny, op. cit., s. 19.
R. Grzeszczak, op. cit.
J. Sułkowski, op. cit., s. 82. Por. też P. Chybalski, op. cit., s. 106–107.
Pl. ÚS 5/12.
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ultra vires, wydając wyrok w sprawie C-399/09”21. Jak się podkreśla, orzeczenie czeskiego SK „jest bezprecedensowe, bowiem sąd krajowy uznał wyrok TS za niewiążący.
Do tej pory sądy konstytucyjne państw UE, kreując doktrynę ochrony tożsamości konstytucyjnej, zastrzegały, lecz tylko hipotetycznie, że nie zawahają się przed unieważnieniem aktów europejskich podjętych poza zakresem kompetencji powierzonych Unii Europejskiej”22. Tak czynił, jak przypomniano, niemiecki FTK, a także idąc wyraźnie jego
śladem polski Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem, jak zauważa D. Lis-Staranowicz,
wyrok czeskiego SK „może być uznany za ciężki cios dla autorytetu prawa UE i jego
organów sądowych. Jednak nie chodzi tu tylko o podważenie autorytetu, ale o coś znaczenie ważniejszego. Przede wszystkim została podważona zasada pierwszeństwa stosowania prawa europejskiego skutecznie umacniana przez TS od lat sześćdziesiątych
XX wieku, a stanowiąca fundament Unii Europejskiej. Idea dialogu między sądami konstytucyjnymi a TS może być realizowana tylko przy akceptacji wielopoziomowego konstytucjonalizmu. Skłania on do innego pojmowania pozycji sądów konstytucyjnych.
Przede wszystkim nakazuje odejście od paradygmatu hierarchiczności systemu prawnego i wpisanej w niego struktury sądów”23. Podzielić należy w pełni pogląd autorki, iż
sprawa sporu o słowackie emerytury stanowiła dobrą okazję, aby SK wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, podejmując choćby próbę zmiany stanowiska TSUE i przedstawienia mu swoich racji24.
Na tle tego, co zostało powiedziane, przedmiotem dalszych uwag będzie próba
analizy stanowiska polskiego TK w kwestii jego właściwości do badania konstytucyjności aktów prawa wtórnego UE (zwłaszcza w obszarze wolności i praw jednostki) na tle
regulacji konstytucyjnej w tej materii.

2. Kwestia dopuszczalności kontroli konstytucyjności aktów
prawa wtórnego przez Trybunał Konstytucyjny
Konstytucyjna regulacja podstaw kontroli prawa unijnego przez Trybunał Konstytucyjny oraz zakresu tej kontroli ma niewątpliwe pewne deficyty. W bogatej w tej
kwestii literaturze przedmiotu podkreśla się raczej zgodnie, że przepisy Konstytucji
RP w tym zakresie są lakoniczne i dają podstawy do rozbieżnych interpretacji. Dotyczy to przede wszystkim relacji art. 188 pkt 5 oraz art. 79 ust. 1, a także art. 188 oraz
21

22
23
24

Na temat uzasadnienia tego stanowiska czeskiego SK, por. D. Lis-Staranowicz, Spór sądów o słowackie
emerytury, czyli Trybunał Sprawiedliwości UE versus Sąd Konstytucyjny Czeskiej Republiki, „Journal of
Modern Science” 2012, nr 3/14, s. 356 i n.
Ibidem, s. 358.
Ibidem, s. 360.
Ibidem, s. 358–360.
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art. 193 Konstytucji. Taki stan rzeczy jest przyczynkiem do formułowania postulatów
zmiany Konstytucji w odniesieniu do kwestii zakresu właściwości TK w omawianej
płaszczyźnie.
W każdym razie, o ile możliwość kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego
(traktatów) nie budzi w zasadzie wątpliwości, ponieważ art. 188 pkt 1 Konstytucji przewiduje kompetencje TK w zakresie kontroli umów międzynarodowych z Konstytucją,
nie ustanawiając w tym zakresie żadnych wyjątków, a swoją właściwość w tym zakresie
podkreślał także wielokrotnie TK25, o tyle kwestia dopuszczalności kontroli konstytucyjności aktów prawa pochodnego UE nie jest już tak jednoznaczna. Konstytucja nie
wspomina bowiem – jak wiadomo – o kompetencji TK do badania zgodności prawa
pochodnego z jej przepisami. Przepis art. 188 ustawy zasadniczej zawiera wyczerpujące
wyliczenie podstaw kontroli, nie przewidując orzekania przez TK o zgodności z Konstytucją aktów prawa wtórnego. Takie jest również przeważające stanowisko doktryny w tej
kwestii26. Jakkolwiek wskazuje się, że pojęcie „ratyfikowanej umowy międzynarodowej” zawarte w art. 188 Konstytucji obejmuje lub powinno obejmować również prawo
stanowione na podstawie takiej umowy (a więc prawo pochodne). Inną kwestią jest
ograniczenie kompetencji trybunałów konstytucyjnych do orzekania w odniesieniu do
prawa pochodnego UE wynikające z samego prawa UE.

25

26
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W wyroku z dnia 11 maja 2005 r. (K 18/04) w sprawie konstytucyjności Traktatu akcesyjnego TK stwierdził z jednej strony, że nie ma kompetencji do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności prawa
pierwotnego ani wszelkich czynności poprzedzających ratyfikację, ale uznał swoją właściwość do badania Traktatu akcesyjnego. Podobnie w wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. (K 32/09) w sprawie konstytucyjności Traktatu z Lizbony stwierdził, że przyznana Trybunałowi Konstytucyjnemu w art. 188 pkt 1
Konstytucji właściwość do orzekania w sprawach „zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją” nie różnicuje wskazanych uprawnień Trybunału w zależności od trybu wyrażania zgody na ratyfikację. TK jest zatem właściwy do badania konstytucyjności umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Artykuł 188 pkt 1 Konstytucji ani inny przepis nie
wyłączają bowiem tego typu umów z zakresu kognicji TK. Z tego zatem wyprowadził wniosek, że kontroli konstytucyjności może być poddany także Traktat z Lizbony. Zarazem jednak podkreślił, że Traktat
z Lizbony ratyfikowany w kwalifikowanej procedurze, tj. przez Prezydenta RP za zgodą udzieloną
w ustawie uchwalonej stosownie do wymagań określonych w art. 90 Konstytucji, korzysta ze szczególnego domniemania zgodności z Konstytucją. Jak stwierdził, „oparte na powyższych podstawach domniemanie konstytucyjności traktatu może być obalone jedynie po ustaleniu, że nie istnieje taka interpretacja traktatu i taka interpretacja Konstytucji, które pozwalają stwierdzić zgodność postanowień
traktatowych z ustawą zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny nie może nie brać pod uwagę kontekstu skutków swojego wyroku z punktu widzenia wartości i zasad ustrojowych, jak również następstw wyroku dla
suwerenności państwa i jego tożsamości konstytucyjnej”.
Por. m.in. L. Garlicki, uwagi do art. 188, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom V,
L. Garlicki (red.), Warszawa 2007, s. 19–21; L. Garlicki, M. Masternak-Kubiak, Władza sądownicza RP
a stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, [w:] K. Wójtowicz (red.), Otwarcie
Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006, s. 182–184; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 827 oraz B. Banaszak,
Ł. Żukowski, Prüfung der Rechtsakte der Europäischen Union durch den polnischen Verfassungsgerichtshof, „OstEuropaRecht”, 57. Jahrgang 2011, s. 274–281.
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Stanowisko TK w tej kwestii nie jest dostatecznie sprecyzowane i wydaje się, że nie
wypowiedział on w tej kwestii ostatniego słowa. W wyroku w sprawie Traktatu akcesyjnego z 11 maja 2005 r. (K 18/04) TK podkreślił mianowicie, że „państwa członkowskie
zachowują prawo do oceny, czy prawodawcze organy wspólnotowe (unijne), wydając
określony akt (przepis prawa), działały w ramach kompetencji przekazanych i czy wykonywały swe uprawnienia zgodnie z zasadami subsydiarności i proporcjonalności.
Przekroczenie tych ram powoduje, że wydane poza nimi akty (przepisy) nie są objęte
zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego”. Stwierdzenie to wskazywałoby, że TK
nie wykluczył w tym wyroku zupełnie możliwości kontroli ultra vires aktów prawa
wtórnego i dopuścił taką możliwość z perspektywy funkcji gwarancyjnej Konstytucji.
Z kolei w postanowieniu z 17 grudnia 2009 r. w sprawie U 6/08 TK, wypowiadając
się na marginesie sprawy (obiter dicta), wskazał, że: „Brak wskazania w enumeratywnym katalogu zawartym w art. 188 pkt 1–3 Konstytucji wtórnego prawa UE jako przedmiotu kontroli konstytucyjnej uniemożliwia Trybunałowi orzekanie w sprawie jego
zgodności z Konstytucją. Brak kognicji Trybunału w tym zakresie znaczy, że zarzuty
w sprawie zgodności aktów wtórnego prawa wspólnotowego z Konstytucją nie mogą
być przez Trybunał rozpatrzone”.
Tak kategoryczne stwierdzenie może dziwić, zwłaszcza w kontekście przywołanego wyżej wyroku K 18/04, w którym TK – nie określając wprawdzie trybu ewentualnej
kontroli rozporządzeń unijnych – takiej możliwości wprost nie wykluczył27. Stwierdził
mianowicie, że „[B]ezpośrednie przenoszenie wymagań, wynikających z treści art. 31
ust. 3, na płaszczyznę stanowienia prawa wspólnotowego jest nieuzasadnione. Każdy
z tych przepisów dotyczy różnych i autonomicznych względem siebie systemów prawnych. Nie uchyla to możliwości oceny uregulowań prawnych, w tym: rozporządzeń
wspólnotowych w zakresie ich obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w charakterze składników polskiego porządku prawnego, m.in. pod kątem respektowania reguł wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji”.
Natomiast w postanowieniu U 6/08 Trybunał zdawał się zatem zakładać, że art. 188
pkt 1–3 Konstytucji określa zamknięty katalog aktów normatywnych objętych zakresem właściwości TK w ramach kontroli następczej norm niezależnie od trybu jej zainicjowania. Zdaniem M. Wiącka, przyjęcie bez zastrzeżeń powyższego stanowiska TK
„prowadziłoby do wniosku, że istnieją w systemie prawnym akty normatywne, podrzędne względem Konstytucji, które nie poddają się kontroli w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym”28. Zdaniem autora „w państwie opartym na bezwyjątkowej
27

28

Tak też M. Wiącek, Glosa do postanowienia TK z dnia 17 grudnia 2009 r., U 6/08, „Państwo i Prawo”
2010, nr 6, s. 123.
Ibidem.
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zasadzie nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł prawa taka sytuacja nie może
mieć miejsca. Właściwość rzeczowa TK powinna zatem mieć charakter pełny, tzn.
obejmować wszystkie normy prawne, które obowiązują i są stosowane przez organy
władzy publicznej. Oczywiście, dopuszczalne jest pewne zróżnicowanie zakresu kognicji Trybunału w zależności od trybu wszczęcia postępowania, jednak nie powinno to
prowadzić do całkowitego wyłączenia możliwości zakwestionowania przed Trybunałem niektórych obowiązujących aktów normatywnych”29.
Analizując stanowisko TK wyrażone w postanowieniu U 6/08 z perspektywy wyroku w sprawie traktatu akcesyjnego, a także późniejszego wyroku z dnia 16 listopada
2011 r. (SK 45/09), uprawnione wydaje się uznanie, że dotyczyło ono kontroli abstrakcyjnej inicjowanej wnioskiem legitymowanych podmiotów do TK30. W tym ostatnim
Trybunał nawiązał wprost do postanowienia U 6/08, wskazując, że wyrażony w nim
„obiter dicta pogląd o niedopuszczalności kontroli konstytucyjności norm unijnego prawa pochodnego” dotyczył abstrakcyjnej kontroli norm, ponieważ sprawa została zainicjowana z inicjatywy grupy posłów.
Wątpliwości, zarówno z perspektywy prawa unijnego, jak i przepisów konstytucyjnych nie budzi natomiast dopuszczalność kontroli konstytucyjności tzw. ustaw implementacyjnych31, a więc pośrednia kontrola prawa wtórnego UE, przez TK. Swoją właściwość w zakresie kontroli tzw. ustaw implementacyjnych TK potwierdził zresztą – jak
wiadomo – w wyroku w sprawie ENA z dnia 27 kwietnia 2005 r. (P 1/05). Jak podkreśla
K. Wójtowicz, „[…] proklamowana przez TSUE zasada autonomii obu systemów zakłada bowiem, że ocena legalności (konstytucyjności) przepisu krajowego należy do sądu
krajowego (konstytucyjnego). Sądy unijne nie posiadają w tym zakresie właściwości”32.
Z drugiej jednak strony utrata mocy obowiązującej przepisu implementującego dyrektywę czy aktu o podobnym skutku w wyniku wyroku TK, uznającego jego niezgodność z Konstytucją pociągałoby za sobą powstanie stanu niezgodności prawa polskiego
z prawem unijnym33. Takie orzeczenie – jak się podkreśla – „bliższe jest konfrontacji
z prawem wspólnotowym niż jego obronie”34. Z tego też powodu w wyroku w sprawie
ENA, stwierdzając niekonstytucyjność art. 602 k.p.k. z art. 55 ust. 1 Konstytucji odroczył termin wejścia orzeczenia w życie i uznał za pożądaną zmianę przepisu konstytucyjnego.

29
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Ibidem, s. 123..
Tak też M. Wiącek, op. cit., s. 125.
Por. też A. Wudarski, M. Stürner, op. cit., s. 234.
K. Wójtowicz, Sądy..., s. 82.
G. Lang, Kilka uwag na temat wzajemnych relacji Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, „Studia
Europejskie” 2004, nr 2, s. 34.
Ibidem.
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Z perspektywy rozważań o dopuszczalności bezpośredniej kontroli konstytucyjności prawa pochodnego w trybie skargi konstytucyjnej (ewentualnie także pytań prawnych sądów) należy zauważyć, iż fakt wdrożenia aktu prawa unijnego przez krajowego
ustawodawcę nie zmienia jego „rzeczywistego autora”, jakim jest prawodawca unijny.
Oznacza to zatem, że TK oceniając ustawę implementacyjną de facto ocenia normę unijną. Jak zauważa M. Wiącek, pogląd, iż „kontrola konstytucyjności nie może objąć norm
prawa wspólnotowego, które płyną bezpośrednio z aktów wydawanych na poziomie
wspólnotowym, prowadziłoby do wniosku, iż poziom ochrony statusu jednostki w zakresie określonym przez prawo wspólnotowe byłby zróżnicowany w zależności od formalnego źródła normy prawnej”, a do takiego zróżnicowania, zdaniem autora, nie ma
podstaw35.

3. Konstytucyjne wolności i prawa jednostki jako wzorzec kontroli
aktów prawa pochodnego UE w świetle stanowiska polskiego TK
Począwszy od wyroku w sprawie Traktatu akcesyjnego (K 18/04) w orzecznictwie
TK powtarzana jest regularnie teza, iż „niezgodny z Konstytucją byłby niższy poziom
ochrony praw jednostki wynikający z prawa unijnego. Normy Konstytucji w dziedzinie
praw i wolności jednostki wyznaczają próg, który nie może ulec obniżeniu ani zakwestionowaniu na skutek wprowadzenia regulacji unijnych”. W świetle tego stanowiska
zgodzić należy się w pełni z poglądem M. Wiącka, iż „kontrola konstytucyjności norm
prawnych realizowana przez TK służy przede wszystkim ochronie wolności i praw jednostek. Z punktu widzenia statusu jednostki jest całkowicie obojętne, z jakiego formalnie źródła płynie norma prawna określająca jej powinności”36.
3.1. Skarga konstytucyjna na akty prawa wtórnego UE – problem
podstawy konstytucyjnej
Do czasu wydania precedensowego wyroku w sprawie SK 45/09 poglądy doktryny
w kwestii dopuszczalności skarg konstytucyjnych kwestionujących zgodność aktów
prawa pochodnego mających przymiot bezpośredniej stosowalności (w praktyce rozporządzeń unijnych) z normami konstytucyjnymi dotyczącymi wolności i praw jednostki
były rozbieżne. Podkreślić zresztą należy, że wyrok TK wiele w tej materii nie zmienił,
ponieważ w dalszym ciągu kwestia ta pozostaje sporną dla znacznej części doktryny,
a w każdym razie nie uznaje się jej za zamkniętą37. Jak podkreśla A. Łabno, po wyroku
35
36
37

M. Wiącek, op. cit., s. 127.
Ibidem, s. 123.
Jak podkreślają A. Wudarski, M. Stürner: „Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego pokrywa się co do
zasadniczych kwestii z orzecznictwem niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Mimo to
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w sprawie SK 45/09 „kwestia uprawnienia TK do kontroli konstytucyjności aktów prawa wtórnego UE nadal pozostaje dyskusyjna38.
Krytyka stanowiska TK wyrażonego w wyroku SK 45/09 opiera się w pierwszej
kolejności na zarzucie, iż już samo uznanie swojej właściwości w sprawie kontroli aktów prawa pochodnego UE stanowiło naruszenie zobowiązań traktatowych, ponieważ
w świetle orzecznictwa TSUE sądy krajowe (w tym konstytucyjne) nie mają kompetencji „do samodzielnego orzekania o nieważności aktów wydawanych przez instytucje
unijne”39. Podkreślić należy jednak, że Trybunał, uznając wprawdzie swoją właściwość
do badania rozporządzeń unijnych w trybie skargi konstytucyjnej, wyraźnie zastrzegł, że
skutkiem ewentualnego wyroku negatywnego nie może być unieważnienie takiego aktu.
Na tle wyroku TS UE w sprawie Foto-Frost40 K. Wójtowicz zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości odróżnia kontrolę aktów unijnych od ich unieważnienia, a zatem „sądy krajowe nie mogą unieważniać aktów instytucji Unii, ale to nie znaczny, że nie mogą ich
kontrolować”41.
Należy przypomnieć, że do czasu zajęcia stanowiska TK w wyroku SK 45/09 zarówno zwolennicy42, jak i przeciwnicy43 uznania właściwości TK w omawianej kwestii,
argumentów poszukiwali w pojęciu „aktu normatywnego”, o którym mowa w art. 79

38
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problem kolizji krajowego i europejskiego porządku prawnego nadal pozostaje nierozwiązany”, op.
cit., s. 237.
Tak też A. Łabno, Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji,
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4, s. 46.
Por. P. Bogdanowicz, P. Marcisz, zdaniem których sądy krajowe, w tym TK „nie powinny być uprawnione do orzekania o niekonstytucyjności aktów prawa pochodnego z powodu bezpośredniego naruszenia
konstytucyjnych praw i wolności (a pośrednio unijnych praw podstawowych)”. Ich zdaniem, wyłącznej
kompetencji TS nie można traktować jako zagrożenia dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw,
Szukając granic kontroli – glosa do wyroku TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09), „Europejski Przegląd Sądowy”, 2012, nr 9, s. 47–52, dostępne na: http://www.lex.pl/eps-akt/-/akt/glosa-do-wyroku-tk-z-dnia-16listopada-2011-r-sk-4509 [dostęp: czerwiec 2014 r.].
Orzeczenie z 22 października 1987 r. w sprawie Foto-Frost, C-314/85 z dnia 22 października 1987 r.
K. Wójtowicz i tam cyt. literatura, Sądy..., s. 82.
Zdecydowany pogląd w tej kwestii, przed jej definitywnym rozstrzygnięciem przez TK, prezentował
K. Wojtyczek, zdaniem którego pojęcie to należy odnosić także do aktów organizacji międzynarodowych, w tym aktów prawa wtórnego, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007, s. 327. Do tego poglądu skłaniał się
także T. Jaroszyński, Rozporządzenie wspólnotowe jako przedmiot skargi konstytucyjnej, „Europejski
Przegląd Sądowy” 2007, nr 4, s. 30 i n., a także – jak się wydaje – B. Szmulik, Skarga konstytucyjna.
Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, s. 177–178.
Taką możliwość wyłączają m.in.: Tak S. Biernat, Miejsce prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej
w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997
roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 185–186; J. Repel, Przedmiotowy zakres
skargi konstytucyjnej, [w:] J. Trzciński (red.), Skarga konstytucyjna w Polsce, Warszawa 2000, zdaniem
którego w przypadku aktów prawa wtórnego – w przeciwieństwie do umów międzynarodowych – „była
to w pełni świadoma i zamierzona decyzja ustrojodawcy”, s. 95. Tak też M. Masternak-Kubiak, odwołująca się do faktu, że akty prawa wtórnego w przeciwieństwie do umów międzynarodowych, nie są objęte
kognicją TK, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Zakamycze 2003, s. 316.
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Konstytucji. Przyjmując koncepcję autonomiczności tego pojęcia wskazywano, że TK
ma kompetencję do kontroli ich konstytucyjności w trybie skargi (nie zaś w trybie wniosków i pytań prawnych), choć w bardzo ograniczonym zakresie, tj. naruszenia praw zasadniczych44. Za przyznaniem Trybunałowi kompetencji do kontroli aktów prawa wtórnego (podobnie jak aktów prawa miejscowego i umów międzynarodowych) przemawia
– jak wskazywano – funkcja ustrojowa skargi konstytucyjnej, służąca ochronie konstytucyjnych praw jednostki45. Z uwagi jednak na problemy, związane ze skutkami orzeczenia TK w kontekście zasady pierwszeństwa prawa UE46, a także na wyłączną kompetencję ETS do wykładni prawa wtórnego, podkreślano, że do rozszerzenia zakresu
przedmiotowego skargi na akty prawa wtórnego należy podchodzić z dużą ostrożnością47. Można zatem stwierdzić, że jeszcze przed wydaniem wyroku SK 45/09 pogląd
o zasadności szerokiej interpretacji zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej
(obejmującej także rozporządzenia unijne) miał duży krąg zwolenników.
Gdy idzie natomiast o wcześniejsze orzecznictwo TK, w tym także przywołane
wyżej postanowienie U 6/08, to sugerowało ono raczej pogląd odrzucający możliwość
kwestionowania w drodze skargi konstytucyjnej aktów prawa wtórnego UE48, a przynajmniej nie dotykało tego problemu wprost49. Także w wyroku z dnia 11 maja 2005 r.
w sprawie traktatu akcesyjnego, jakkolwiek, o czym już wcześniej wspomniano, nie
wykluczył zupełnie możliwości kontroli konstytucyjności prawa UE, to stwierdził, że
„zdaniem TK zakres stosowania art. 79 ust. 1 Konstytucji nie uległ zmianie w wyniku
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K. Wojtyczek dopuszcza możliwość stwierdzenia niekonstytucyjności aktu prawa wtórnego wskutek
rozpatrzenia skargi konstytucyjnej „tylko w razie naruszenia godności człowieka lub kwalifikowanego
naruszenia istoty określonego prawa zagwarantowanego w Konstytucji, prowadzącego do sytuacji,
w której organizacja lub organ międzynarodowy nie zapewnia poziomu ochrony praw człowieka porównywalnego z poziomem ochrony zapewnionym w Konstytucji RP” op. cit., s. 327. Por. też T. Jaroszyński, op. cit., s. 32 i tam przywoływane podobne stanowisko niemieckiego FTK.
Tak K. Działocha, choć wyraża także w tym względzie wątpliwość, odwołując się do rozumienia aktu
normatywnego jako aktu stanowionego przez organy RP, uwagi do art. 91, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, L. Garlicki (red.), Warszawa 1999, s. 8–9. Tak też M. Wiącek na
kanwie stanowiska TK w sprawie U 6/08, iż „dopuszczalne jest uczynienie przedmiotem oceny TK każdego aktu normatywnego, niekoniecznie będącego ustawą, umową międzynarodową lub przepisem prawa wydanym przez centralny organ państwowy”, op. cit., s.125.
W koncepcji zaproponowanej przez K. Wojtyczka, orzeczenie Trybunału stwierdzające niekonstytucyjność takiego aktu nie wywoływałoby skutków w stosunkach z innymi podmiotami prawa międzynarodowego i nie pozbawiałoby badanego aktu prawnego „mocy obowiązującej w porządku prawnym danej
organizacji lub organu międzynarodowego. Akt normatywny uznany orzeczeniem Trybunału za niekonstytucyjny traci natomiast moc obowiązującą w polskim porządku prawnym. Polskie organy władzy
publicznej powinny wówczas podjąć odpowiednie działania w celu usunięcia niezgodności przez zmianę
danego aktu lub zmianą Konstytucji”, op. cit., s. 327.
Tak też T. Jaroszyński, op. cit., s. 37.
Tak też P. Tuleja, Skarga konstytucyjna w Polsce – dziesięć lat doświadczeń, „Przegląd Legislacyjny”
2007, nr 3(61), s. 33.
A. Wudarski, M. Stürner, op. cit., s. 230.
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przystąpienia Polski do UE”50. W kwestii niedopuszczalności kontroli konstytucyjności
prawa pochodnego Trybunał wypowiadał się natomiast wyraźnie przy okazji spraw zainicjowanych w trybie pytań prawnych51.
Nową linię orzeczniczą w tej kwestii zapoczątkował, jak się wydaje, wspomniany
wyrok z 16 listopada 2011 r. (SK 45/09). Mimo że Trybunał stwierdził, że zgodność
kwestionowanego rozporządzenia Rady nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. z art. 45 ust. 1
Konstytucji RP52, to po raz pierwszy miał okazję wypowiedzieć się w kwestii dopuszczalności skarg konstytucyjnych na akty prawa wtórnego UE. Tym samym Trybunał dał
kolejny asumpt do dyskusji nad problemem relacji między zasadą pierwszeństwa prawa
UE i uznaniem za dopuszczalną kontroli konstytucyjności prawa wtórnego UE.
Nawiązując do zrelacjonowanej wyżej dyskusji w doktrynie nad pojęciem „aktu
normatywnego” w art. 79 ust. 1 Konstytucji Trybunał wyraźnie przesądził, że „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
Rzeczpospolita Polska53. Dotyczy to w pierwszym rzędzie aktów należących do prawa
Unii Europejskiej, stanowionych przez instytucje tej organizacji. Akty takie wchodzą
bowiem w skład obowiązującego w Polsce porządku prawnego i wyznaczają sytuacje
prawne jednostki”54. Tym samym, zdaniem TK, rozporządzenie unijne wykazuje cechy
aktu normatywnego w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji z uwagi na fakt, że „mogą
zawierać normy, na podstawie których sąd lub organ administracji publicznej orzeka
ostatecznie o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach jednostek, określonych
w Konstytucji”55.
Przyjmując taki punkt widzenia, TK uznał zatem za konstytucyjnie uzasadniony pogląd o autonomicznym i niezależnym od art. 188 pkt 1–3 Konstytucji określeniu zakresu
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Por. pkt 18.6 uzasadnienia do wyroku, a także S. Biernat, Glosa nr 2 do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.05.2005r. (zgodność Traktatu Akcesyjnego z Konstytucją RP) K 8/04, „Kwartalik Prawa Publicznego” 2005, nr 4, s. 190.
W postanowieniu z dnia 19 grudnia 2006 r., (P 37/05) stwierdził, że nie jest właściwy w sprawach rozstrzygania spraw indywidualnych związanych ze stosowaniem prawa wspólnotowego. Uznał, że prawo
wspólnotowe (prawo wtórne) nie może być wzorcem kontroli w rozumieniu art. 188 Konstytucji. Por. też
TK z dnia 24 listopada 2010 r., K 32/09.
W skardze konstytucyjnej zakwestionowano zgodność z Konstytucją postępowania uregulowanego
w rozporządzeniu w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I), por. też A. Wudarski, M. Stürner, op. cit., s. 230.
Jak podkreślają J. Galster i A. Knade-Plaskacz, w wyroku SK 45/09 Trybunał „nie ogranicza możliwości
kontroli wyłącznie do rozporządzeń unijnych, ale także do innych bezpośrednio skutecznych norm prawa pochodnego”, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r. (sygn. akt SK
45/09), „Przegląd Sejmowy”, 2012, nr 6, s. 133–134.
W tym zakresie odwołał się do argumentów przywoływanych już we wcześniejszym orzecznictwie odnośnie do aktów prawa miejscowego, por. postanowienie z dnia 6 lutego 2001 r., Ts 139/00.
Wyrok w sprawie SK 45/09.
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przedmiotowego pojęcia „akt normatywny” art. 79 ust. 1, a tym samym zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej. Uwzględniając w znacznym stopniu niejasny sposób
sformułowania art. 188 pkt 1–356, Trybunał przyjął zatem, słuszny57, naszym zdaniem,
pogląd, iż wszelkie wątpliwości interpretacyjne należy tłumaczyć na rzecz możliwie najszerszego zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej58. Istotnie z punktu widzenia
funkcji gwarancyjnej, wyrażającej się w zapewnieniu najdalej idącej ochrony jednostki
przed naruszeniami jej konstytucyjnych wolności i praw pożądane byłoby możliwie najszersze rozumienie pojęcia „aktu normatywnego” w art. 79 ust. 1 Konstytucji59. Jednocześnie jednak bezdyskusyjnej podstawy do takiej wykładni art. 79 nie daje ani wykładnia
językowa, ani systemowa tego przepisu w związku z art. 188 Konstytucji60. Z pomocą
przyszedł tutaj wprawdzie TK, niemniej podzielić należy pogląd o potrzebie odpowiedniej korekty przepisów konstytucyjnych. Byłoby to tym bardziej zasadne, że dla niektórych przedstawicieli doktryny zakres kognicji TK został wyczerpujący określony w art. 188
pkt 1–3, przy czym bez znaczenia jest forma kontroli – abstrakcyjna czy konkretna61.
Wskazuje się ponadto, że „gdyby intencją ustawodawcy konstytucyjnego było uwzględnienie w tej dyspozycji rozporządzenia UE jako przedmiotu skargi, to mając na uwadze
jego wyższą od ustawy rangę ustrojodawca posłużyłby się wyłącznie pojęciem aktu normatywnego, ponieważ umieszczenie rozporządzenia unijnego po ustawie w żadnej mierze nie eksponowałoby jego pierwszeństwa”62.
Podzielić należy jednak pogląd, iż w świetle obecnego brzmienia art. 79 ust. 1 Konstytucji, równie wiele argumentów przemawia za przyjęciem, iż prawo pochodne UE
mieści się w pojęciu „akt normatywny” w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji, a co za
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Tak P. Tuleja, op. cit., s. 30. Por. omówienie poglądów doktryny, S. Jarosz-Żukowska, Prawo do skargi
konstytucyjnej – stan obecny i postulaty de lege ferenda, [w:] M Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona
konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 834 i n.
Jak podkreśla A. Łabno, pogląd TK „nie jest nowy dla doktryny prawa w krajach Unii Europejskiej
i trafnie przyjęty został również w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego”, op. cit., s. 47.
Tak też P. Bogdanowicz i P. Marcisz, podkreślający, że „wyłączenia rozporządzeń unijnych z zakresu
przedmiotowego skargi konstytucyjnej nie da się obronić na płaszczyźnie interpretacji art. 79 Konstytucji RP”. Nie budzi wątpliwości, że są aktami normatywnymi. Ich zdaniem, za dopuszczalnością kontroli
konstytucyjności rozporządzeń unijnych przemawiają także art. 8 ust. 1 (nadrzędność wobec wszystkich
aktów prawnych, w tym także unijnych), art. 91 ust. 3 (a contrario) – pierwszeństwo rozporządzeń jedynie wobec ustaw, oraz art. 188 pkt 1 „(a fortiori) – skoro konstytucyjne muszą być umowy tworzące organizację międzynarodową, to tym bardziej prawo przez nią stanowione”, op. cit.
Postulat de lege lata nadawania pojęciu „akt normatywny” z art. 79 możliwie najszerszego rozumienia,
„obejmując nim podstawę normatywną wydanego w sprawie rozstrzygnięcia naruszającego prawa lub
wolności konstytucyjnej” formułuje W. Wróbel, Skarga konstytucyjna – problemy do rozwiązania, [w:]
M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 61.
P. Tuleja, op. cit., s. 34.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 133.
Ibidem.
67

Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska

tym idzie przedmiotem skargi konstytucyjnej mogą być nie tylko akty normatywne wydawane przez polskie organy władzy publicznej63.
Argumentem na rzecz dopuszczalności kontroli rozporządzeń unijnych pod względem ich zgodności z Konstytucją TK uczynił zasadę jej nadrzędności (art. 8 w związku
z 91 ust. 3), a także funkcję ochronną skargi konstytucyjnej64. Co do pierwszej kwestii
odwołał się do tez znanych z wcześniejszego orzecznictwa (zwłaszcza K 18/04), podkreślając dobitnie, iż „Konstytucja RP zachowuje […] nadrzędności i pierwszeństwa wobec
wszystkich aktów prawnych obowiązujących w polskim porządku konstytucyjnym,
w tym także prawa unijnego”. Zdaniem Trybunału, tak określona pozycja Konstytucji
dopuszcza badanie zgodności z nią norm rozporządzeń unijnych. W konsekwencji wyraził stanowczy pogląd, iż: „[O]rganem, który decyduje ostatecznie o zgodności rozporządzeń unijnych z traktatami, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
a o zgodności z Konstytucją – Trybunał Konstytucyjny”. Na tle wskazanego i niekwestionowanego przez TK rozdziału kompetencji obu Trybunałów (niekonkurencyjności)
może dojść jednak – jak podkreślił – potencjalnie do kolizji pomiędzy rozstrzygnięciami
TK i TSUE”65. Polski TK – podobnie jak czynił to niemiecki FTK i sądy konstytucyjne
innych państw – zarezerwował sobie jednak pozycję „sądu ostatniego słowa” w zakresie
zgodności prawa unijnego z Konstytucją RP. Spotkać można pogląd, krytykujący „swoistą fetyszyzację” przez TK konstytucji jako najwyższego prawa RP, ponieważ „[Z] tego
statusu TK inferuje dopuszczalność badania zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzeń unijnych”66. Wydaje się, że choćby w świetle brzmienia art. 8 ust. 1 Konstytucji
wątpliwy jest tego rodzaju zarzut pod adresem sądu konstytucyjnego, będącego głównym gwarantem rzeczywistej realizacji zasady konstytucjonalizmu.
Prawdą jest jednak, że jednoznaczna ocena stanowiska TK w sprawie SK 45/09 jest
o tyle trudna, że jest ono – jak podkreśla także R. Grzeszczak – jednocześnie niezgodne
z prawem unijnym i zasadą jego pierwszeństwa (tak jak ją wykłada TSUE), a zarazem ma
swoje mocne uzasadnienie konstytucyjne. Wynika ono z jednej strony z wyrażonej wprost
zasady nadrzędności Konstytucji (art. 8 ust. 1), której Trybunał jako organ kontroli konstytucyjności prawa nie mógł zignorować, a z drugiej strony z obowiązku zapewnienia
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A. Wudarski, M. Stürner, op. cit., s. 234.
Por. też uwagi A. Łabno, op. cit., s. 46. Zdaniem A. Łabno „uznanie prawa TK do rozstrzygania o konstytucyjności aktów prawa unijnego, nawet uwarunkowane, potwierdza znaczenie z jednej z strony
ochrony praw człowieka, a z drugiej idei konstytucjonalizmu. A wszystko to ma swoją podbudowę
w określonej koncepcji skargi konstytucyjnej stanowiącej jeden z ważniejszych środków ochrony praw
człowieka. W przypadku tym należy też zauważyć realność podejścia do instytucji prawnych, a więc
uznanie subiektywnej funkcji skargi konstytucyjnej. Z punktu widzenia interesów jednostki jest to ujęcie
potwierdzające istotę tej instytucji ochronnej”, ibidem, s. 47.
Por. też postanowienie TK z dnia 19 grudnia 2006 r., P 37/05.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 135.
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przestrzegania wolności i praw konstytucyjnych67. Trybunał zatem jako gwarant zasady
nadrzędności Konstytucji oraz przestrzegania konstytucyjnych wolności i praw zastrzegł
sobie prawo do kontroli konstytucyjności aktów pochodzących od innej władzy (w tym
przypadku unijnego) aniżeli polskie organy władzy publicznej68. W tym kontekście trudno przyjąć bez zastrzeżeń pogląd o zbędności kontroli konstytucyjności aktów prawa
wtórnego z tego powodu, że zgodność prawa pierwotnego z Konstytucją gwarantuje, iż
zgodny z nią jest także akt prawa wtórnego (rozporządzenie unijne). Jak się podnosi:
„Skoro Trybunał może orzekać o zgodności traktatów założycielskich i kolejnych ich
modyfikacji z konstytucją, to w sytuacji, w której TS na zasadzie wyłączności stwierdza
zgodność np. rozporządzenia unijnego z Traktatem, a ten ostatni jest zgodny z Konstytucją RP, to z takiego «sylogizmu» wynika zupełność ochrony prawnej w «przestrzeni»
UE”69. Gdyby przyjąć to założenie, oznaczałoby to zbędność kontroli konstytucyjności
rozporządzenia krajowego, jeśli ustawa będąca podstawą jego wydania jest zgodna
z Konstytucją.
Gdy idzie natomiast o argument o funkcji ochronnej skargi konstytucyjnej w ujęciu
podmiotowym, a więc środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw, a nie tylko instrumentu eliminacji z systemu prawa niekonstytucyjnych norm, TK powtórzył tezy wyrażone już w wyroku K 18/04, nawiązujące wyraźnie do stanowiska niemieckiego FTK.
Wymóg porównywalności regulacji konstytucyjnej i unijnej w tej dziedzinie musi dotyczyć zarówno katalogu gwarantowanych wolności i praw, jak też dopuszczalnego zakresu ich ograniczeń przewidzianego w normach należących do obu porządków prawnych.
Nie idzie przy tym o wymóg absolutnej identyczności tych katalogów i zakresów poszczególnych wolności i praw, ale o porównywalność ogólnego standardu. Należy uznać,
że ustalanie wymaganej przez TK porównywalności czy odpowiedniości standardu powinno uwzględniać także sposób, w jaki odpowiednie normy dotyczącego wolności
i praw są interpretowane w orzecznictwie TSUE z jednej strony, z drugiej zaś TK i sądów krajowych.
Wyraźnym osłabieniem konfrontacji między zasadą nadrzędności Konstytucji RP
a zasadą pierwszeństwa prawa unijnego, tak jak jest ona interpretowana w orzecznictwie
TSUE, jest jednak podkreślenie w omawianym wyroku hipotetyczności ewentualnego
stwierdzenia, iż norma unijnego prawa pochodnego narusza konstytucyjne prawo lub
wolność wyrażone w rozdz. II (wyjątkowo w rozdz. I) ustawy zasadniczej. Hipotetyczność owej kolizji Trybunał uzasadnił wspólną dla wszystkich państw członkowskich
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R. Grzeszczak, op. cit. Podobnie P. Bogdanowicz i P. Marcisz wskazują, że wyrok TK w sprawie SK
45/09 może być uznawany jednocześnie za uzasadniony i zgodny z Konstytucją RP i naruszający prawo
unijne, op. cit.
Ibidem.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 136.
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aksjologią systemów prawnych, możliwością wpływania państw członkowskich (a więc
także Polski) na treść rozporządzeń unijnych na etapie ich stanowienia, a także wysokim
standardem ochrony praw podstawowych w samym prawie UE, w tym zwłaszcza w Karcie Praw Podstawowych.
Z powyższym stanowiskiem koresponduje wreszcie teza TK o koniecznej ostrożności i powściągliwości w zakresie stwierdzenia ewentualnej kolizji między rozporządzeniem unijnym a normą konstytucyjną oraz o istnieniu rozmaitych sposobów unikania
stanu niezgodności. Uzasadnia to „szczególna ranga praw podstawowych w unijnym
porządku prawnym, konstytucyjna zasada przychylności dla integracji europejskiej oraz
zasada lojalności państw członkowskich wobec Unii”. Wstrzemięźliwość TK, zwłaszcza w porównaniu ze wspomnianym wyżej wyrokiem czeskiego Sądu Konstytucyjnego.
dostrzegają także krytycy stanowiska TK w sprawie SK 45/0970.
Do metod unikania kolizji między normą unijną a normą krajową należy, jak wiadomo, wykładnia prawa krajowego (w tym przepisów konstytucyjnych) przyjazna prawu UE (i odwrotnie, stąd też określana „obopólnie” przyjazną), a także uznanie zarazem
niezależności, jak i subsydiarności kontroli TK. Tę ostatnią TK – z wyraźnym nawiązaniem do orzecznictwa niemieckiego FTK71 – pojmuje jako konieczność wcześniejszego
skierowania w trybie art. 267 TSUE pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie wykładni przedmiotowego pochodnego aktu (przepisu) prawnego UE. Tym samym TK wyraźnie uznał swoją kompetencję do występowania w tym trybie do Trybunału luksemburskiego72. Podtrzymał zatem stanowisko wyrażone w wyroku K 18/04, w którym
stwierdził, że gdyby zdecydował się wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału
Sprawiedliwości UE dotyczącym ważności bądź treści aktu (przepisu) prawa unijnego,
to – po pierwsze – winien to uczynić w ramach realizacji kompetencji orzeczniczych
określonych w art. 188 Konstytucji (a więc w zgodzie z tym unormowaniem), a – po
drugie – tylko w przypadkach, w których w zgodzie z Konstytucją miałby, orzekając,
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J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 137, a także D. Lis-Staranowicz, podkreśla powściągliwość TK,
a jednocześnie wskazuje, „TK «pisze» tu własną konstytucję, a zasada legalizmu zastąpiona została «rządami sędziów»”, op. cit., s. 359.
Wyrok FTK z dnia 6 lipca 2010 r., w sprawie Honeywell (2 BvR 2661/06).
Jak wskazuje K. Wójtowicz, „Jak najbardziej logiczny jest postulat, by dążyć do wyeliminowania przepisów unijnego prawa pochodnego wydanych z naruszeniem Traktatów stanowiących podstawę Unii.
Orzeczenie prejudycjalne taką możliwość stwarza”, K. Wójtowicz, Sądy..., s. 145). Zdaniem P. Bogdanowicza i P. Marcisza „właściwą reakcją TK na podejrzenie bezpośredniego naruszenia przez akt prawa
pochodnego praw podstawowych (a pośrednio konstytucyjnych praw i wolności) powinno być skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE z wnioskiem o wykładnię – i zapewnie zbadanie ważności – przepisów tego aktu. Wydaje się, że z podobnym pytaniem TK powinien wystąpić także w przypadku, w którym nie będzie w stanie przypisać konstytucyjnych praw i wolności żadnym prawom podstawowym
wyrażonym explicite w aktach prawa UE”. „Wspomniany związek między prawami podstawowymi
chronionymi na poziomie unijnym a tradycjami konstytucyjnymi jest bowiem na tyle silny, że niewykluczone, iż TS wyinterpretowałby istnienie określonych praw również w prawie unijnym”, op. cit.
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stosować prawo wspólnotowe. Wydaje się, że pod tymi warunkami oraz uwzględniając
fakt, iż polski TK spełnia wymogi uznania za „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE określone przez TSUE (ma charakter stały, umocowanie ustawowe, stosuje przepisy prawne,
sędziowie mają ustawowo przyznane niezbędne gwarancje niezawisłości i niezależności) nie ma przeszkód do kierowania przezeń pytań do Trybunału luksemburskiego73.
Wykładnia tego ostatniego mogłaby potwierdzić bowiem zgodność kwestionowanego
aktu (przepisu) z Konstytucją RP, względnie orzec o niezgodności danego aktu prawa
pochodnego z prawem pierwotnym. Z tej możliwości nie skorzystał, jak wspomniano,
czeski TK w sprawie sporu o tzw. słowackie emerytury.
Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że TSUE nie stwierdziłby niezgodności
określonego aktu prawa wtórnego z unijnym prawem pierwotnym, w wyniku czego
– jak podkreślał wielokrotnie TK – spełniłaby się owa nieusuwalna sprzeczność, która
wymagałaby zastosowania jednego z trzech scenariuszy jej wyeliminowania74. W sprawie SK 45/09 zbędność kierowania pytania prejudycjalnego polski TK uzasadnił brakiem wątpliwości co do zgodności zakwestionowanego rozporządzenia unijnego z unijnym prawem pierwotnym75.
Założenie o konieczności powściągliwości w zakresie kontroli konstytucyjności
unijnego prawa pochodnego wyrażone w wyroku SK 45/09 ma także swoje konsekwencje proceduralne. Wyrażają się one w przyjęciu, w ślad zresztą za orzecznictwem niemieckiego FTK, kwalifikowanej przesłanki dopuszczalności wystąpienia ze skargą konstytucyjną. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK skarżący ma m.in. obowiązek
wskazania sposobu, w jaki kwestionowane w skardze unormowania naruszyły przysługujące mu konstytucyjne prawa lub wolności. W przypadku skargi konstytucyjnej na
akty prawa wtórnego obowiązek ten – jak podkreśla TK – „nabiera kwalifikowanego
charakteru. Od skarżącego należy wówczas wymagać, aby wskazując, na czym polega naruszenie jego wolności lub praw, czyli przedstawiając argumenty przemawiające za merytoryczną niezgodnością unormowań stanowiących przedmiot skargi
z przepisami Konstytucji, równocześnie należycie uprawdopodobnił, że kwestionowany akt pochodnego prawa unijnego istotnie obniża poziom ochrony praw i wolności w porównaniu z tym, który gwarantuje Konstytucja. Uprawdopodobnienie to jest
koniecznym składnikiem wymagania dokładnego wykazania sposobu naruszenia
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K. Wójtowicz, Wpływ procesu integracji europejskiej na krajowe organy sądowe, „Toruńskie Studia
Polsko-Włoskie IX – Studi Polacco – Italiani Di Toruń IX”, Toruń 2013, s. 127–129.
Por. też uwagi K. Wójtowicza, ibidem.
Zdaniem J. Galstera i A. Knade-Plaskacz, TK w sprawie SK 45/09 powinien był wystąpić z pytaniem
prejudycjalnym, op. cit., s. 137.
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wolności lub praw”76. Niedochowanie tego wymogu będzie skutkowało odmową
nadania skardze biegu.
Zrygoryzowanie przesłanek skargi konstytucyjnej na akty prawa wtórnego dokonane wyraźnie za przykładem niemieckiego FTK uznaje się niekiedy w doktrynie za wyraz
niekonsekwencji Trybunału. Jak podnoszą J. Galster i A. Knade-Plaskacz, z jednej strony, TK dopuszcza kontrolę konstytucyjności aktów prawa pochodnego UE w trybie
skargi, z drugiej zaś formułuje autonomiczną przesłankę skargi, co zdaniem autorów,
„kłóci się z podstawową funkcji skargi”, jaką jest efektywna ochrona konstytucyjnych
wolności i praw77. „[…] dążąc do zapewnienia obywatelom polskim w szerokim zakresie gwarancji konstytucyjnej, wynikającej z art. 79 ust. 1 Konstytucji, Trybunał gwarancję tę w sposób znaczący osłabia”78. Istotnie można wskazywać, że kwalifikowana przesłanka skargi konstytucyjnej nie została wyrażona wprost w art. 47 u TK, to jednak
mieści się ona w wymogu uprawdopodobnienia naruszenia i wpisuje się w filozofię
omawianego orzeczenia.
3.2. Skutki wyroku TK ze skargi konstytucyjnej stwierdzającego
niekonstytucyjność aktu prawa wtórnego UE
Z punktu widzenia dochowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego zasadnicze
znaczenie ma pytanie o skutki ewentualnego stwierdzenia naruszenia rozporządzeniem
unijnym normy rozdz. II Konstytucji gwarantującej wolność lub prawo jednostki. Jak
podkreślił TK w wyroku SK 45/09, nie może być nim naturalnie utrata mocy obowiązującej norm niezgodnych z Konstytucją (jak w przypadku aktów prawa krajowego), ale
„tylko pozbawienie aktów unijnego prawa pochodnego możliwości stosowania przez
organy polskie i wywierania skutków prawnych w Polsce. Skutkiem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego byłoby zatem zawieszenie stosowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej niezgodnych z Konstytucją norm prawa unijnego”79.
Mimo że TK wyraźnie wskazał, iż skutkiem wyroku negatywnego nie mogłoby być
unieważnienie rozporządzenia unijnego, a jedynie zawieszenie jego stosowania do czasu
usunięcia kolizji, w doktrynie wskazuje się, że także tego rodzaju skutek jest za daleko
idący i „wykracza zdecydowanie poza kompetencję orzeczniczą TK”80.
Z uwagi na konsekwencje wyroku TK na płaszczyźnie unijnej, związane z ewentualną odpowiedzialnością przed TSUE za naruszenie zobowiązań traktatowych, zdaniem
TK, „orzeczenie o niezgodności prawa unijnego z Konstytucją powinno mieć zatem
76
77
78
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Wyrok w sprawie SK 45/09.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 134.
Ibidem.
Wyrok w sprawie SK 45/09.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 135.
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charakter ultima ratio i wystąpić jedynie wówczas, kiedy zawiodłyby wszystkie inne
sposoby rozstrzygnięcia konfliktu z normami należącymi do unijnego porządku prawnego”. Trybunał podtrzymał jednocześnie swoje dotychczasowe orzecznictwo w kwestii
możliwych reakcji polskiego ustawodawcy na wystąpienie niezgodności między Konstytucją a prawem unijnym81, wskazując jednocześnie na priorytetowy charakter pierwszej z możliwych reakcji, tj. niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do dokonania niezbędnych zmian Konstytucji. Za uzasadnione Trybunał uznał zatem zastosowanie
w takiej sytuacji odroczenia terminu wejścia wyroku w życie (art. 190 ust. 3 Konstytucji), podobnie jak uczynił to w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Trzeba
jednak pamiętać, że nie była to sprawa w pełni analogiczna, ponieważ w sprawie P 1/05
przedmiotem kontroli nie była bezpośrednia norma unijnego prawa pochodnego, ale
krajowa ustawa implementacyjna.
Zaproponowana metoda (odpowiednia zmiana Konstytucji) usunięcia ewentualnej
niezgodności aktu prawa wtórnego z normą konstytucyjną stwierdzonej w trybie skargi
konstytucyjnej, podobnie jak uprawnienie TK do tego rodzaju kontroli, oceniane jest –
nie bez racji – ambiwalentnie. Jak się podkreśla, metoda ta „z jednej strony, uderza
w samą istotę Konstytucji RP jako karty swobód i gwarancji niezmiennych uprawnień”82.
Gdyby bowiem, jak się podkreśla, „jakiś przepis naruszał konstytucyjne prawa polskich
obywateli, wystąpiłby precedens, w którym prawa te najpierw zostałyby zawieszone, by
nie można było z nich skorzystać (przez odroczenie utraty mocy przez akt prawny), a potem «odebrane» – przez zmianę Konstytucji RP”83. Z drugiej strony, metoda ta jest „optymalna z punktu widzenia dalszej integracji europejskiej, związanej z przekazywaniem
uprawnień władczych instytucjom unijnym i budowaniem jednolitego systemu ochrony
obywateli na poziomie Unii”84. Dwie pozostałe metody należy uznać albo za nierealne
(dostosowania aktu prawa unijnego do polskiej Konstytucji85) albo – jak podkreślił TK
w wyroku SK 45/09 – zarezerwowane dla przypadków szczególnie poważanych i nieusuwalnych kolizji (wystąpienie z UE).
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Mianowicie: „a) dokonanie zmian w Konstytucji, b) podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia
zmian w przepisach unijnych albo c) podjęcie decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej”. Ostatnie rozwiązanie, zdaniem TK, „powinno być zarezerwowane dla wyjątkowych przypadków najcięższego i nieusuwalnego konfliktu między podstawami porządku konstytucyjnego RP a prawem unijnym”. Por. też
wyrok z dnia 11 maja 2005 r., (K 18/04) oraz z dnia 27 kwietnia 2005 r., (P 1/05) dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania.
P. Bogdanowicz, P. Marcisz, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Dowodzi tego choćby fakt, iż mimo że wprowadzenie do porządków krajowych instytucji ENA wymagało zmiany konstytucji kilku państw członkowskich, to nie wymusiło to zmiany decyzji ramowej dotyczącej tej kwestii, por. P. Bogdanowicz, P. Marcisz, op. cit.
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Nie wydaje się, jak twierdzi się niekiedy w doktrynie, żeby polski TK – choć powoływał się obszernie na orzecznictwo FTK – poszedł dalej aniżeli Trybunał niemiecki,
który stwierdzał jedynie hipotetyczną możliwość kontroli konstytucyjności aktów prawa
wtórnego UE86. Jak zauważa K. Wójtowicz, rubikon w tej materii przekroczył czeski
Sąd Konstytucyjny w wyroku z 31 stycznia 2012 r.87. Natomiast stanowisko TK w sprawie SK 45/09 było do tego stopnia powściągliwe, że zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny uznanie jego właściwości do kontroli prawa pochodnego było w istocie
zbędne, a sam wyrok dotyczył problemu bardziej teoretycznego niż praktycznego88.
Prawdopodobieństwo naruszenia praw podstawowych przez regulacje unijne jest raczej
znikome. Po pierwsze, z uwagi na ich zakotwiczenie w tradycjach konstytucyjnych
państw członkowskich. Po drugie, dlatego, że wolności i prawa gwarantowane w Konstytucji RP mają zasadniczo swoje odpowiedniki (choć niekoniecznie w identycznym
brzmieniu) w prawach podstawowych gwarantowanych na poziomie unijnym. Po trzecie, o niewielkim ryzyku ewentualnych kolizji świadczy także to, iż wiele sądów konstytucyjnych (zwłaszcza Włoch, Niemiec i francuska Rada Konstytucyjna) na długo przed
polskim TK dopuściło kontrolę aktów prawa pochodnego z uwagi na naruszenie praw
podstawowych, natomiast z tego uprawnienia w praktyce w zasadzie nie korzystają89.
Trudno już dzisiaj przesądzić, czy podobnie będzie z polskim TK90. W każdym razie
uzasadnienie stanowiska wyroku SK 45/09 na to wskazuje, uwzględniając zwłaszcza
zrygoryzowane przesłanki wystąpienia ze skargą konstytucyjną oraz akcentowaną konieczność zachowania trybunalskiej wstrzemięźliwości w sprawach kontroli aktów prawa pochodnego. Zgodzić się należy w pełni z poglądem K. Wójtowicza, iż zarówno
poglądy wyrażone w orzecznictwie niemieckiego FTK, jak i polskiego TK „dowodzą
jednak, że nawet najbardziej zdecydowane potwierdzenie jurysdykcji sądu konstytucyjnego w stosunku do aktów instytucji Unii, nie musi prowadzić do konfliktu z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sformułowane przez sąd konstytucyjny warunki pozbawienia skuteczności w krajowym porządku prawnym aktu Unii są bowiem
niezwykle trudne do spełnienia i wymagają dodatkowej interpretacji. Takie restryktywne podejście do kontroli konstytucyjności uzasadnione jest zarówno wynikającą z konstytucji zasadą przychylności dla integracji europejskiej, jak i traktatową zasadą lojalności państw członkowskich wobec Unii”91.
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A. Wudarski, M. Stürner, choć bez szerszej argumentacji i jednoczesnym wskazanie na znaczącą powściągliwość polskiego TK w wyroku SK 45/09, op. cit., s. 235–237.
Tak K. Wójtowicz i tam omówienie wyroku, Sądy..., s. 80–81.
Tak P. Bogdanowicz, P. Marcisz, op. cit., R. Grzeszczak, op. cit.
Ibidem.
Podobnie R. Grzeszczak pozostawia to pytanie otwartym, op. cit.
K. Wójtowicz, Sądy..., s. 81.
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Należy wreszcie zaznaczyć, że przyjęty w Polsce model skargi konstytucyjnej powoduje, że kwestia dopuszczalności skargi na prawo wtórne UE ma niewielkie znaczenie praktyczne92. W przypadku utrzymania obecnego modelu skargi przypadki kwestionowania tych aktów będą raczej rzadkie z uwagi na tożsamość ujęcia praw jednostki
w Konstytucji RP i prawie UE. Natomiast w razie ewentualnej decyzji o rozszerzeniu
zakresu przedmiotowego skargi na akty indywidualne, których podstawą mogą być
przecież akty prawa wtórnego, powinno towarzyszyć wyraźne rozstrzygnięcie w Konstytucji, że możliwe jest kwestionowanie tych aktów w drodze skargi konstytucyjnej.

4. Pytania prawne sądów jako forma inicjowania kontroli
konstytucyjności aktów prawa pochodnego UE
TK nie rozstrzygnął, jak dotąd, kwestii dopuszczalności kontroli aktów prawa
wtórnego UE w trybie pytań prawnych. Tej kwestii nie przesądził wyrok w sprawie
SK 45/09. Nie budzi natomiast wątpliwości, że kontrola TK nie może dotyczyć zgodności aktów prawa pochodnego z prawem pierwotnym UE „w zakresie, w jakim art. 193
Konstytucji przewiduje kontrolę zgodności aktu normatywnego z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (także z traktatami)”, ponieważ kompetencja ta należy wyłącznie do TSUE93.
Istotne znaczenie dla uznania właściwości TK do kontroli unijnego prawa pochodnego także w trybie pytań prawnych ma ustalenie, czy rozpoznawanie pytań prawnych
przez sądy jest odrębną kompetencją, czy jedynie formą inicjowania postępowania przed
TK. Kwestia ta w doktrynie jest dyskusyjna. Przeciw uznaniu art. 193 za źródło odrębnej
kompetencji Trybunału wskazuje się miejsce tego przepisu w systematyce rozdz. VIII
Konstytucji (ścisłe powiązanie z art. 188 określającym zakres kognicji TK), a zatem inaczej niż w przypadku skargi konstytucyjnej mającej swoje miejsce w rozdz. II Konstytucji (art. 79). Wskazuje się też, że odmienności „dotyczą jedynie podmiotów inicjujących postępowanie w określonych sprawach i motywów wszczynania tej kontroli”, co
nie uzasadnia traktowania art. 193 Konstytucji jako źródła odrębnej kompetencji TK94.
Z kolei za uznaniem, że w przypadku pytań prawnych mamy do czynienia z odrębną kompetencją może przemawiać fakt, że art. 193 Konstytucji wskazuje nie tylko podmiot inicjujący postępowanie przed TK („każdy sąd”), ale także przedmiot pytania
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P. Tuleja, op. cit.,, s. 34.
A. Chmielarz, Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy”
2012, nr 4, s. 27.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 132. Por. także L. Garlicki, uwagi do art. 193, [w:] L. Garlicki
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom V, Warszawa 2007.
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prawnego („akt normatywny”)95. Okoliczność ta wydaje się, naszym zdaniem, stanowić
poważny argument na rzecz przyjęcia drugiej z możliwych wykładni art. 193 w związku
z art. 188 pkt 1–3.
Zasadnicza wątpliwość dotyczy zatem tego, czy – podobnie do stanowiska TK
w kwestii art. 79 – art. 193 posługuje się pojęciem „akt normatywny” w znaczeniu autonomicznym w stosunku do art. 188 Konstytucji96. Wiele przemawia za tą tezą. Po pierwsze, jest to brak odesłania do art. 188, co daje podstawę do twierdzenia, że art. 193 jest
źródłem dwóch norm kompetencyjnych, tj. dla sądów do wystąpienia z pytaniem prawnym, zaś dla Trybunału do udzielania sądowi odpowiedzi co do zgodności hierarchicznej każdego aktu normatywnego (w tym unijnego aktu pochodnego)97. Potwierdzeniem
tego poglądu może być także definiowanie w orzecznictwie TK przedmiotu kontroli
konstytucyjności w trybie pytania prawnego jako każdego aktu ustanawiającego normy
prawne, który jest podstawą rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem98.
Argumentem na rzecz przyjęcia powyższej tezy może być także podobna funkcja
skargi konstytucyjnej i pytania prawnego sądu. Oba instrumenty – jak zauważa M. Wiącek – „służą przede wszystkim ochronie jednostki przed naruszeniem jej wolności lub
praw przez rozstrzygnięcie indywidualne oparte na niekonstytucyjnej normie prawnej.
Z tego punktu widzenia nie powinno mieć znaczenia, z jakiego źródła wywodzi się norma prawna ingerująca w status jednostki. Przyjęcie przeciwnego stanowiska oznaczałoby, że podmiot będący adresatem orzeczenia opartego na niekonstytucyjnej normie
prawnej, która jednak pochodzi z aktu normatywnego niewymienionego w art. 188
pkt 1–3 Konstytucji, byłby pozbawiony możliwości obrony swoich praw w postępowaniu przed TK”99.
Po drugie, wiele racji przemawia za poglądem, iż ograniczenie kompetencji sądów
do występowania z pytaniami prawnymi dotyczącymi wyłącznie aktów normatywnych,
o których mowa w art. 188 pkt 1–3, „byłoby nie do pogodzenia z gwarancyjną rolą sądów dla nadrzędności tego aktu100”. Przeczyłoby to także konstytucyjnej funkcji pytań
prawnych, które umożliwiają sądowi zwrócenie się do TK w sytuacji wątpliwości co do
konstytucyjności aktu normatywnego (norm prawnych) będącego podstawą rozstrzygnięcia w konkretnej, zawisłej przed nim sprawie. Skoro sądy opierają podstawę roz95
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A. Chmielarz, op. cit., s. 27. Zdaniem Autorki, z racji tego, że art. 193 samodzielnie ustanawia kompetencję TK, nie było potrzeby – tak jak w przypadku skargi konstytucyjnej (art. 188 pkt 5) – wskazywać
w art. 188, że w ramach funkcji orzeczniczej TK mieści się także rozpoznawanie pytań prawnych, ibidem, s. 24.
Taki pogląd wyrażają A. Wudarski, M. Stürner, op. cit., s. 234.
A. Chmielarz, op. cit., s. 23-24.
Por. wyrok TK z dnia 12 maja 2011 r., P 38/08.
M. Wiącek, op. cit., s.125.
A. Chmielarz, op. cit., s. 25.
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strzygnięć w sprawach indywidualnych także na innych aktach aniżeli wydawane przez
centralne organy państwowe i umowy międzynarodowe, a więc także akty prawa wtórnego UE, sądy powinny mieć możliwość wystąpienia do TK o autorytatywne rozstrzygnięcie wątpliwości co do konstytucyjności takich aktów, których nie mogą rozwiać we
własnym zakresie w drodze wykładni101. Jak wskazuje A. Chmielarz, „zawężenie przedmiotu pytań prawnych pozbawiałoby sądy możliwości zapobiegania rozstrzyganiu
spraw na podstawie przepisów prawa UE budzących wątpliwości konstytucyjne, jednocześnie ochrony konstytucyjnych wolności lub praw jednostki, gdy przepisy unijne nie
zapewniają poziomu ochrony porównywalnego z poziomem konstytucyjnym”102.
Wreszcie, za szeroką interpretacją pojęcia „akt normatywny” także na potrzeby
art. 193 Konstytucji przemawiać może i to, że pozbawienie sądu orzekającego na podstawie pochodnego aktu prawa unijnego, kompetencji do kierowania pytania prawnego
w razie wątpliwości co do jego konstytucyjności oznaczałoby, że byłby zmuszony do
„orzekania na podstawie normy, którą uważa za niekonstytucyjną”103. Trudno byłoby
pogodzić taką sytuację z zasadą nadrzędności konstytucji. Wręcz przeciwnie należałoby
uznać, że w takiej sytuacji sąd ma obowiązek wystąpienia z pytaniem prawnym.
W przypadku skargi konstytucyjnej za rozszerzeniem jej zakresu na akty prawa
wtórnego UE przemawia potrzeba ochrony konstytucyjnych wolności i praw i umożliwienia jednostce ubiegania się o ponowne rozpoznanie jej sprawy oparte na stanie prawnym zgodnym z ustawą zasadniczą. Natomiast w przypadku pytań prawnych istotnym
argumentem jest ich funkcja prewencyjna, służąca zapobieżeniu wydania rozstrzygnięcia z naruszeniem norm konstytucyjnych dotyczących wolności i praw jednostki104. Wobec odmiennej w dużym stopniu funkcji abstrakcyjnej i konkretnej kontroli konstytucyjności prawa wystarczającym argumentem na rzecz wykluczenia objęcia zakresem
przedmiotowym pytań prawnych unijnych aktów prawa pochodnego nie może być wyraźna rezygnacja z takiej możliwości w przypadku kontroli abstrakcyjnej (art. 188 Konstytucji).
Ograniczeniu konfrontacyjnego wobec prawa unijnego charakteru stanowiska
przyjmującego możliwość kierowania do TK pytań prawnych podających w wątpliwość
zgodność aktu prawa pochodnego z Konstytucją służyłoby przyjęcie – podobnie jak
w orzecznictwie niemieckiego FTK – wymogu uprzedniego wystąpienia przez sąd rozstrzygający w konkretnej sprawie najpierw z pytaniem prejudycjalnym do TS o wykładnię danego aktu prawa UE. Możliwe byłoby także przyjęcie obowiązku wykazania przez
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Ibidem, s. 26.
Ibidem.
M. Wiącek, op. cit., s. 126
A. Chmielarz, op. cit., s. 27.
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sąd, iż doszło do obniżenia minimalnego standardu ochrony wolności lub prawa konstytucyjnego wskutek przyjęcia określonego aktu prawa pochodnego UE.

5. Zmiana Konstytucji RP w kwestii rozstrzygania kolizji norm
konstytucyjnych i norm unijnych
Zgodzić się należy ze stwierdzeniem105, że w momencie przystępowania Polski do
UE nie było wątpliwości co do tego, że orzecznictwo TSUE (wówczas ETS) nie dopuszcza samodzielnego badania prawa pochodnego przez krajowe sądy konstytucyjne pod
względem jego zgodności z Konstytucją. Nie daje to jednak podstaw do stwierdzenia, że
wskutek akcesji do UE doszło tym samym do dorozumianej czy też materialnej zmiany
ustawy zasadniczej w zakresie pojęcia „akt normatywny” na gruncie art. 79 ust. 1 i 193
Konstytucji. Postulaty pewnych zmian (ale formalnych) obowiązującej Konstytucji są
jednak w tej materii zgłaszane przez doktrynę. Wskazuje się bowiem, że o ile wyrok
w sprawie SK 45/09 nie przyniósł jakiś nowości w stosunku do tego, co wynika już
z orzecznictwa sądów konstytucyjnych innych państw w omawianej materii, to jednak
ujawnił brak na poziomie krajowym jakiegokolwiek systemowego rozwiązania ewentualnych kolizji między normą konstytucyjną a normą unijną (zwłaszcza prawa pochodnego)106. Idzie tutaj zwłaszcza o mechanizmy mające zapobiec ewentualnym kolizjom, a nie
usuwanie już zaistniałych sprzeczności oparte na trzech (częściowo nierealnych) scenariuszach proponowanych przez TK. Co istotne, niektóre możliwe rozwiązania są do zaakceptowania przez przeciwników poddania kontroli TK aktów prawa pochodnego UE.
Proponuje się w szczególności poszerzenie obecnej regulacji dotyczącej kontroli
prewencyjnej. Jak wskazują J. Galster i A. Knade-Plaskacz, „Trybunał powinien raczej
poszerzyć swoją kognicję o opiniowanie projektów ważniejszych umów międzynarodowych (w tym oczywiście modyfikacji traktatów założycielskich), a nie uzurpować sobie
kompetencji badania konstytucyjności aktów prawa wtórnego (działanie ultra vires).
Wydaje się, iż możliwe byłoby także opiniowanie przez TK projektów aktów prawa
wtórnego, jeżeli grupa posłów wnioskowałaby o to”107. Zdaniem autorów, niedopuszczalna jest natomiast kontrola następcza aktów prawa wtórnego108.
W doktrynie postuluje się zatem wprowadzenie do Konstytucji możliwości prewencyjnej kontroli przez TK aktów prawa pochodnego UE przy jednoczesnym przyję105
106
107

108
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P. Bogdanowicz, P. Marcisz, op. cit.
Por. uwagi R. Grzeszczaka, op. cit.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 137. Postulat kontroli uprzedniej aktów prawa wtórnego – także
C. Mik, Przekazanie kompetencji przez Rzeczpospolitą Polską na rzecz Unii Europejskiej i jego następstwa prawne (uwagi na tle art. 91 ust. 1 Konstytucji), [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 a członkostwo w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 156.
J. Galster, A. Knade-Plaskacz, op. cit., s. 137.
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ciu niedopuszczalności kontroli następczej tych aktów (rozporządzeń i dyrektyw), ponieważ po ich wejściu w życie – w myśl tego poglądu – „obowiązujący akt prawa
wtórnego stanowi wykonanie przekazania kompetencji organów państwowych w trybie
art. 90 ust. 1 Konstytucji”109. Wyrazem tego jest propozycja uzupełnienia art. 188 pkt 1
Konstytucji o „projekty prawa Unii Europejskiej”110.
Interesujący wydaje się postulat G. Langa, zdaniem którego ochronie konstytucyjnych wolności i praw obywateli służyłby wymóg poddawania projektów aktów prawa
UE (przed ich akceptacją przez RM na płaszczyźnie unijnej) szerokiej debacie tak, by
podmioty wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 1–5 mogły wystąpić o kontrolę prewencyjną,
z zastrzeżeniem odpowiednio krótkiego terminu zarówno do wystąpienia z wnioskiem,
jak i wydania wyroku przez TK. Autor, z uwagi na konieczność szybkiego rozstrzygnięcia sprawy proponuje odmówienie takiej możliwości w trybie skargi konstytucyjnej
(art. 79). Należy jednak zauważyć, że w trybie skargi nie byłoby możliwe kwestionowane projektu aktu unijnego, skoro jej przesłanką jest wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia, które podstawą jest kwestionowany akt (nie zaś jego projekt)111.
W sytuacji uznania projektu aktu unijnego za niezgodny z Konstytucją rząd byłby
– wedle tego stanowiska – zobowiązany do prezentowania stanowiska respektującego
pogląd TK, co oczywiście nie musi zapobiec przyjęciu tego aktu. Wadą tego rozwiązania, jak zresztą przyznaje sam autor, byłoby przyjęcie, że TK wydaje orzeczenie jedynie
względnie obowiązujące, „bo niegwarantujące usunięcia z systemu prawnego normy
sprzecznej z Konstytucją”, niemniej służyłoby ono w praktyce wzmożeniu ochrony praw
i wolności konstytucyjnych112.
Zaproponowane rozwiązania, jako że dotyczą kontroli prewencyjnej, nie odnoszą
się z natury rzeczy do kontroli w trybie skarg konstytucyjnych i pytań prawnych sądów.
Niemniej, jak już wspomniano, w przypadku poszerzenia polskiego modelu skargi konstytucyjnej także na akty indywidualne (wyroki sądowe i decyzje administracyjne) pożądane byłoby wyraźne uwzględnienie aktów prawa wtórnego UE w zakresie pojęcia
„akt normatywny”, o którym mowa w art. 79 ust. 1.

109
110
111
112

G. Lang, op. cit., s. 47.
Ibidem, s. 47-48.
Por. także uwagi G. Langa, op. cit., s. 48.
Ibidem, s. 48–49.
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Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w Republice
Federalnej Niemiec
1. Wprowadzenie
Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją Unia Europejska oraz państwa członkowskie, jest określenie wzajemnej relacji pomiędzy prawem unijnym a wewnętrznymi porządkami krajowymi. Wynika to z faktu, iż na wielu płaszczyznach, takich jak gwarancje praw i wolności jednostek czy odpowiedzialność państw lub
instytucji unijnych na arenie międzynarodowej1,następuje proces wzajemnego przenikania się tych dwóch autonomicznych systemów prawa. Na skutek tego nie zawsze synergetycznego współistnienia niejednokrotnie dochodzi do konfliktów norm prawnych,
których sposoby rozwiązania stanowią w dalszym ciągu oś burzliwej debaty zarówno
społeczności międzynarodowej, jak i podmiotów stanowiących i stosujących prawo
w poszczególnych państwach członkowskich.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom w tym przedmiocie, za sprawą aktywności
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyinterpretowano jedną z najważniejszych
norm kolizyjnych, zwaną zasadą pierwszeństwa lub supremacji prawa unijnego względem prawa krajowego2, uznając ją jednocześnie za jeden z głównych filarów funkcjonowania Unii Europejskiej.
Najaktywniejszymi sądami, które dążyły do jednoznacznego zdefiniowania, a w konsekwencji także wyznaczania ścisłych granic zasadzie pierwszeństwa, były sądy niemieckie i włoskie3. Te pierwsze w zasadzie supremacji przez długi czas widziały zagrożenie
dla skutecznej ochrony praw podstawowych zagwarantowanych jednostkom w Ustawie
Zasadniczej. Federalny Trybunał Konstytucyjny (dalej: FTK), pośród wszystkich sądów
konstytucyjnych państw członkowskich, odnosił się niewątpliwie z największym sceptycyzmem do tej zasady prawa unijnego, czemu wielokrotnie dał wyraz w wyrokach stanowiących przedmiot niniejszej analizy. Jak zauważa R. Arnold, na przestrzeni lat można
1
2

3

J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 233.
Szerzej na temat definicji zasady: H.P. Ipsen, Die Bundesrepublik Deutschland in den Europäischen
Gemeinschaften, [w:] J. Isensee, P. Kirchhof (red.), Handbuch des Staatsrechts, Band VII, Normativität
und Schutz der Verfassung-Internationale Beziehungen, Heidelberg 1992, s. 792.
A. Wróbel, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy: Tom I, Warszawa
2010, s. 143.
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dostrzec mniej lub bardziej przychylne integracji europejskiej orzeczenia FTK4, które
wprawdzie nie doprowadziły do konfliktu dwóch porządków prawnych, jednakże wskazują na silne tendencje „obronne” RFN względem supremacji prawa Unii Europejskiej na
terenie Niemiec. Z tych względów aktywność sądów niemieckich, a zwłaszcza FTK, stanowi obszerny wkład w charakterystykę tytułowej zasady. W konsekwencji istnieje także
szeroki katalog opracowań koncentrujących się na tej problematyce. Zważywszy na to,
niniejsze rozważania stanowią próbę syntetycznej analizy zagadnienia, opartej nie tylko
na literaturze, ale głównie na orzecznictwie niemieckich sądów administracyjnych i finansowych, FTK oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z tego też względu
przedmiotem dalszej charakterystyki będą wybrane orzeczenia FTK oraz ETS-u od lat
70. XX w. wraz ze wskazaniem pojawiających się w nich elementów kluczowych z punktu widzenia ewolucji zasady pierwszeństwa, a następnie krótka analiza poszczególnych
wyroków sądów powszechnych wydanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia celem ukazania zastosowania supremacji prawa unijnego w najnowszej praktyce orzeczniczej.

2. Kluczowe orzeczenia w procesie tworzenia i ewolucji zasady
pierwszeństwa
Pierwsze z orzeczeń ETS odnoszące się do tej zasady względem prawa niemieckiego zostało wydane w 1969 r. w sprawie Walta Wilhelma przeciwko Federalnemu Urzędowi Kartelowemu5 (dalej: FUK) i stanowi rozwinięcie linii orzeczniczej zapoczątkowanej orzeczeniem we włoskiej sprawie Costa przeciwko ENEL6. W przedmiotowej sprawie
doszło do nałożenia przez FUK kary grzywny na grupę sześciu przedsiębiorców na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu ograniczeniom konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) za niezgodne z prawem, wcześniej ustalone między
przedsiębiorcami, zawyżenie cen na określony towar. Jednocześnie przez Komisję także
zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. Z uwagi na to, że sankcje prawa krajowego
przewidywały surowszy wymiar kary niż czyniło to prawo wspólnotowe, przedsiębiorstwa odwołały się od decyzji FUK do sądu krajowego, podnosząc, iż urząd nie mógł
orzekać na podstawie przepisów prawa krajowego z uwagi na istnienie regulacji wspólnotowej w tym przedmiocie oraz toczące się równolegle postępowanie w tej sprawie
przed Komisją. Ostatecznie sprawą zajął się ETS, który orzekł, iż „traktat ustanawiający
Wspólnotę stworzył autonomiczny porządek prawny, który musi zostać przejęty przez
Państwa Członkowskie oraz stanowić podstawę prawną orzekania sądów krajowych.
4

5
6
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R. Arnold, Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a proces integracji europejskiej, „Studia Europejskie” Warszawa 1999, nr 1, s. 95.
Wyrok z dnia 13 lutego 1969 r., 14/68, ECR 1969, s. 0001.
Szerzej na temat orzeczenia: H.P. Ipsen, op. cit., s. 793.
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Byłoby sprzeczne z ideą tego porządku, gdyby Państwa Członkowskie przedsięwzięły
jakiekolwiek środki […], które mogłyby niekorzystnie wpływać na praktyczną możliwość urzeczywistnienia postanowień Traktatu […]. Moc wiążąca Traktatu i środki podjęte dla jego realizacji nie mogą w każdym z Państw Członkowskich być odmienne.
W przypadku zaistnienia konfliktu norm wspólnotowych prawa kartelowego z normami
prawa wewnętrznego dla jego rozwiązania należy zastosować zasadę pierwszeństwa
prawa Wspólnoty” 7 [tłum. O.H.]. Jednocześnie Trybunał stwierdził, iż fakt równolegle
prowadzonego postępowania przez Komisję nie wyklucza możliwości procedowania
w państwie członkowskim. Trybunał orzekł, iż dopóki na podstawie art. 87 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą rozporządzenie nie stanowi
inaczej, państwowe organy mogą działać zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, tj.
prowadzić postępowania równoległe, także gdy takie toczy się przed Komisją. Jednocześnie ETS zastrzegł, iż stosowanie prawa wewnętrznego może być ograniczone
w przypadku, w którym doszłoby do naruszenia „nieograniczonego i jednolitego stosowania prawa wspólnotowego”8 [tłum. O.H.]. Trybunał oświadczył ponadto, że jeśli zarówno zgodnie z prawem wewnętrznym, jak i wspólnotowym dojdzie do konieczności
ukarania, wówczas sądy zobowiązane są działać, opierając się na zasadzie słuszności
(niem. Billigkeitsgedanke), która wyraża się w obowiązku nałożenia kary późniejszej
z uwzględnieniem wymiaru kary wcześniej orzeczonej. Należy nadmienić, iż postanowienie w sprawie Walt Wilhelm dołączy do grupy tych orzeczeń, które z czasem zaczną
odbiegać od później wydanych i tym samym mniej radykalnych wyroków trybunalskich. Od lat 80. XX w. zacznie dominować nowa tendencja wyrażająca się większą
przychylnością i aprobatą dla zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego względem
prawa krajowego.
Kolejne fundamentalne – z punktu widzenia RFN – orzeczenie ETS dotyczące zasady supremacji prawa unijnego względem prawa wewnętrznego dotyczyło sporu między dwoma przedsiębiorstwami – Internationale Handelsgesellschaft mBH oraz Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel z 1970 r. Stanowiło ono kontynuację
dotychczasowej linii orzeczniczej w tym przedmiocie w sprawach Costa oraz Walt Wilhelm. W Internationale Handelsgesellschaft kwestionowano Rozporządzenie Rady
z 1967 r.9, które nakładało obowiązek uiszczenia odpowiedniej kaucji przez podmiot
zainteresowany uzyskaniem licencji eksportowej na wywóz określonych produktów rolnych. Jej przepadek następowałby w przypadku eksportu tych produktów na warunkach
7
8
9

Wyrok ETS z dnia 13 lutego 1969r., 14/68, ECR 1969, s. 0001.
Ibidem.
Rozporządzenie Rady nr 120/67/EWG z dnia 13 czerwca 1967 r., Dz. Urz. L 281 z 01.11.1975 r., s. I–16,
uchylone dnia 31 października 1975 r. rozporządzeniem Rady nr 2727/75/EWG z dnia 29 października
1975 r., Dz. Urz. L 281 z 01.11.1975 r., s. 1–16.
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nieprzewidzianych w licencji. Internationale Handelsgesellschaft dopatrzyła się w tym
uregulowaniu naruszenia zasady proporcjonalności oraz wolności działalności gospodarczej wyrażonych w art. 2 oraz 14 Ustawy Zasadniczej. Niemiecki Sąd Administracyjny
zwrócił się w 1970 r. do ETS-u z pytaniem prejudycjalnym odnośnie do zastosowanego
w rozporządzeniu unijnym systemu depozytowego, sprzecznego z przepisami niemieckiej Ustawy Zasadniczej. W opinii Sądu granicą zasady pierwszeństwa prawa powinny
być bezsprzecznie unormowania najwyższego aktu prawnego w państwie. ETS stanął
jednak na stanowisku, iż z uwagi na konieczność ujednolicenia gwarancji skuteczności
prawa wspólnotowego w państwach członkowskich interpretacja określonych przepisów
unijnych w kontekście regulacji krajowych jest niemożliwa. Ponadto Trybunał zauważył,
iż kwestionowanie norm stanowiących źródło prawa Wspólnoty mogłoby w konsekwencji doprowadzić do konieczności postawienia pytania o podstawę prawną jej istnienia10.
Orzeczenie w sprawie Internationale Handelsgesellschaft jest powszechnienie uznane za
jedno z przełomowych w zakresie interpretowania zasady pierwszeństwa. Na taki status
niewątpliwie wpłynęło kilka czynników: Trybunał stwierdził, że omawiana zasada odnosi się do wszystkich przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. A zatem po
raz pierwszy expressis verbis ETS odniósł się do relacji prawa wspólnotowego z prawem
o randze konstytucyjnej. Z tego też względu późniejsze orzeczenia trybunalskie FTK (Solange I, Solange II) można interpretować jako reakcję Niemiec na ten bezwzględny wymiar zasady pierwszeństwa. Ponadto wyrok w sprawie Internationale Handelsgesellschaft nawiązuje zarówno do prawa wtórnego, jak i traktatowego. Doszło więc do
rozszerzenia zasady prymatu na akty prawa pochodnego, takie jak rozporządzenia, dyrektywy czy decyzje. Trybunał po raz pierwszy zwrócił także uwagę na konieczność stworzenia wspólnotowego systemu, który zapewniłby ochronę praw zasadniczych i niezależność od tych praw zawartych w konstytucjach państw członkowskich. Miałaby ona
przejawiać się w tym, iż ich ochrona zostałaby uniezależniona od unormowań konstytucyjnych. Jak stwierdza Jarosław Sozański, „Trybunał musiał jednoznacznie wskazać, że
niezależnie od źródła norm (nawet jeśli są nimi konstytucje krajowe), prawa zasadnicze,
jeśli stanowią wspólną tradycję państw, muszą być chronione w ramach wspólnotowego
porządku prawnego”11. Mimo apelu Trybunału w sprawie wprowadzenia odpowiedniej
ochrony praw zasadniczych i jego późniejszego potwierdzenia, że prawa zasadnicze
państw członkowskich należy traktować jako ogólne zasady prawa12, sądy niemieckie

10
11

12
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Więcej na ten temat: w sprawie 4/73 J. Nold i inni przeciwko Komisji oraz 26/69 E. Stauder przeciwko
miastu Ulm.

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w Republice Federalnej Niemiec

w dalszym ciągu stały na stanowisku, iż ochrona praw zasadniczych na poziomie wspólnotowym jest niewystarczająca13.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych i najszerzej komentowanych orzeczeń
FTK, z punktu widzenia niedopuszczenia do całkowitej supremacji prawa wspólnotowego względem całości krajowego porządku prawnego, jest wspomniane tu już orzeczenie
Solange I, wydane w 1974 r.14. FTK orzekł w nim, że „dopóki (niem. Solange) proces
integracji wspólnoty nie rozwinie się przez utworzenie regulacji wspólnotowej zawierającej uchwalony przez parlament i prawomocny katalog praw podstawowych, który jest
adekwatny [odpowiedni] w stosunku do katalogu praw podstawowych zawartego w [niemieckiej – O.H.] Ustawie Zasadniczej, po uzyskaniu wymaganego mocą art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą orzeczenia ETS [orzeczenie
w trybie prejudycjalnym – O.H], uznaje się, iż dopuszczalne jest zwrócenie się sądu
RFN do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania konstytucyjności
norm wspólnotowych. Takie postępowanie jest możliwe wówczas, gdy sąd uzna, iż norma prawa wspólnotowego w rozumieniu przyjętym przez ETS i będąca podstawą orzekania nie znajduje zastosowania w zakresie, w jakim koliduje z prawami podstawowymi
ujętymi w Ustawie Zasadniczej” [tłum. O.H.]. Ponadto Trybunał stanął na stanowisku,
że orzecznictwo ETS-u nie może stanowić odpowiedniego „ekwiwalentu” takiego katalogu z uwagi na zmieniające się na przestrzeni lat kierunki orzecznicze, a co za tym idzie
brak spełnienia wymogu dostatecznej pewności i określoności prawa15. Tym samym
Niemcy wyraziły obawę w zakresie zagrożenia niedostatecznej ochrony praw wymienionych w art. 1–19 niemieckiej Ustawy Zasadniczej, stanowiących katalog fundamentalnych praw ustrojowych państwa. Orzeczenie to, traktowane jako najgłośniejszy sprzeciw Niemiec względem tej zasady, odbiło się silnym echem także w innych państwach
członkowskich poprzez znacznie bardziej krytyczne spojrzenie na ochronę praw podstawowych zagwarantowanych na poziomie wspólnotowym. Należy zatem stwierdzić, że
niewątpliwie najważniejszym skutkiem tego orzeczenia był wpływ na zmianę spojrzenia
ETS-u w zakresie uwzględnienia w szerszym zakresie wymogów ochrony praw jednostki16, a także podważenie nie tylko istoty zasady prymatu prawa wspólnotowego, ale także jego autonomii17.

13
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J. Sozański, op. cit., s. 133.
Wyrok FTK z dnia 28 maja 1974 r., 37/271, NJW 1974, 1697.
Ibidem.
R. Małajany, [w:] P. Czarny, Federalny Trybunał Konstytucyjny i ewolucja jego polityczno-ustrojowego
znaczenia w Niemczech i w Europie (1951-2009), „Przegląd Sejmowy” 6/95/2009, s. 130.
A. Płachta, [w:] A. Wróbel (red), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom I, Warszawa 2010,
s. 291.
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Rozwinięciem tworzącej się doktryny Solange18 było wydanie w 1978 r. orzeczenia
Solange II19, które wprawdzie oficjalnie zażegnało dotychczasowy spór między FTK
a ETS-em jednakże, jak pokaże późniejsza praktyka orzecznicza sądów niemieckich, nie
doprowadziło do niekwestionowanego uznania zasady pierwszeństwa. We wspomnianym postanowieniu FTK stwierdził, iż „aktualny poziom ochrony praw człowieka na
poziomie wspólnotowym jest porównywalny do poziomu zapewnionego przez konstytucyjny system prawa niemieckiego”20. Podstawą tej radykalnej zmiany stanowiska Niemiec była przede wszystkim praktyka orzeczenia ETS-u od czasu Solange I (m.in. orzeczenia w sprawie Nold lub Hauer), a także wydanie przez Radę, Komisję i Parlament
w kwietniu 1977 r. Wspólnej Deklaracji, w której zawarto porozumienie gwarantujące
przestrzeganie praw zasadniczych wynikających z konstytucji państw członkowskich
oraz Europejskiej Karty Praw Człowieka21. FTK orzekł, iż „ETS zgodnie z art. 100 ust. 1
zd. 2 Ustawy Zasadniczej posiada status sędziego, zagwarantowany przez ustawę.
W związku z tym stał się organem wspólnotowym wyposażonym w przymiot władztwa,
który odpowiada za zapewnienie ochrony prawnej na podstawie i w granicach normatywnie określonych kompetencji. Ponadto może, w ramach przeprowadzanego postępowania bądź rozstrzygania pytań prawnych […] bazując na zasadzie sędziowskiej niezależności, ostatecznie orzekać”22 [tłum. O.H.] w sprawach należących do zakresu jego
właściwości. W związku z tym uznano dalsze rozpatrywanie spraw dotyczących stosowania prawa Wspólnot wedle kryteriów wynikających z niemieckiej Ustawy Zasadniczej za niecelowe23. Nawiązując do wyroku Solange I, FTK stwierdził, iż „dopóki
Wspólnoty Europejskie, a zwłaszcza orzecznictwo TS będzie zapewniać skuteczną
ochronę praw podstawowych przed naruszeniami ze strony Wspólnoty […], FTK zaprzestaje sprawowania jurysdykcji w tym zakresie”24 [tłum. O.H.]. Ponadto potwierdził
także tezę o istnieniu pewnych niezmienianych praw (określonych m.in. w art. 79 ust.3
Ustawy Zasadniczej), które prof. Arnold określił jako „niezastąpioną esencję porządku
konstytucyjnego” Niemiec25, a które w niemieckiej doktrynie określane są jako gwarancje zaopatrzone w „klauzulę wieczności” (Ewigkeitsklausel).
Stanowisko trybunalskie wyrażone w Solange II nie oznaczało trwałego rozwiązania wszelkich konfliktów norm prawa wspólnotowego z prawem krajowym. Bowiem
już w 1993 r. doszło do wydania przez FTK orzeczenia w sprawie zgodności traktatu
18
19
20
21
22
23
24
25
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z Maastricht26 z Ustawą Zasadniczą RFN. W tym miejscu należy zauważyć, iż w niecałe 3 tygodnie po ratyfikowaniu przez Bundestag traktatu z Maastricht doszło do uchwalenia przez dwie izby niemieckiego parlamentu zmiany Ustawy Zasadniczej jako odpowiedź na rozpoczynający się nowy etap integracji europejskiej pod auspicjami Unii
Europejskiej. Art. 23 stanowi, iż „w celu urzeczywistnienia zjednoczenia Europy RFN
współuczestniczy w rozwoju Unii Europejskiej, zobowiązanej do przestrzegania zasady
demokracji, praworządności, polityki socjalnej i federalizmu i zasady subsydiarności
oraz zapewniającej ochronę praw podstawowych porównywalną w swej istocie z niniejszą Ustawą Zasadniczą […]”. Ponadto przytoczony artykuł reguluje pozycję i wpływ
krajów związkowych na stanowisko całego państwa w kwestiach odnoszących się do
integracji europejskiej jako formę rekompensaty za utratę niektórych kompetencji przekazanych na rzecz Unii Europejskiej. Wynika z tego, iż RFN za pomocą tej nowelizacji
doprowadziła do wymienienia zobowiązań Unii Europejskiej względem państw członkowskich, a także pośrednio utworzyła formę wewnętrznej gwarancji zapewnienia
przez UE ochrony praw podstawowych na poziomie nie niższym niż gwarantują ją
Niemcy. Wydawać by się mogło, iż ten „zabieg” powinien wychodzić naprzeciw wszystkim dotychczasowym obawom Niemiec w zakresie granic porządku prawnego Unii Europejskiej, bowiem w ostatecznym rozrachunku wszelkie działania w zakresie ochrony
praw podstawowych na poziomie unijnym i tak miałyby być finalnie „porównywalne
z Ustawą Zasadniczą”. Wspomniana nowelizacja była podstawą wniesienia skargi do
FTK przez skarżącego Manfreda Brunnera, który powoływał się na fakt zagrożenia zasady demokratycznej formy państwa na skutek przekazania ponadnarodowej organizacji
części praw suwerennych. FTK odniósł się jednak w swoim orzeczeniu do sentencji
wyroku Solange II, stwierdzając, że „ochrona praw podstawowych na poziomie europejskim podlega dostatecznej i wystarczającej ochronie”27 oraz nie powinno jej zagrozić
przekazanie ewentualnych dalszych kompetencji Unii Europejskiej, którą określił jako
zrzeszenie państw (Staatenverbund)28. Wynikało z tego, iż należy uznać państwa członkowskie jako podmioty mające wyłączne prawo wyznaczania granic integracji europejskiej. Ponadto UE może działać wyłącznie w granicach kompetencji jej powierzonych,
a za co tym idzie nie posiada własnej kompetencji określenia i tworzenia własnych
uprawnień (tzw. Kompetenz-Kompetenz)29. FTK zdefiniował również wzajemne relacje
z Trybunałem Sprawiedliwości, stwierdzając, iż opierają się one w zakresie jurysdykcji
FTK w określonych sprawach na kooperacji między nim a TS właśnie, co oznacza, że
TS gwarantuje każdemu na obszarze Unii ochronę praw podstawowych, a zatem rolę
26
27
28
29

Wyrok FTK z dnia 12 października 1993 r., 89/155, NJW 1993, 3047.
Ibidem.
Więcej na ten temat: H. Dreier, Grundgesetz Kommentar, Tübingen 2006, s. 452.
Więcej na ten temat: M. Düring, Grundgesetz Kommentar, Monachium 1993, s. 114.
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FTK może ograniczyć się do zapewnienia generalnej gwarancji nienaruszalnego standardu ochrony praw podstawowych30.
Kolejnym istotnym orzeczeniem, które stanowi wkład w rozwój zasad pierwszeństwa w RFN, jest wyrok FTK wydany w 1994 r. dotyczący wspólnotowej regulacji rynku bananów. Wielu komentatorów uznaje, iż stanowi on immanentną część składową
doktryny Solange, określając go jako Solange III; uznaje się, że wraz z wcześniej wydanymi orzeczeniami tworzy „pierwszy etap rozwoju orzecznictwa TS w dziedzinie praw
podstawowych”31. W przedmiotowej sprawie grupa importerów bananów z Ameryki Południowej podniosła zarzut zmniejszenia dopuszczalnej ilości kontyngentów z uwagi na
rozporządzenie wspólnotowe w kwestii ustanowienia regulacji rynku bananów. FTK
stanął jednak na stanowisku, że „skarga dotycząca naruszenia praw podstawowych przez
wspólnotowe prawo pochodne jest niedopuszczalna, jeśli w jej uzasadnieniu nie wykaże
się, że prawo wspólnotowe, łącznie z orzecznictwem TS, znalazło się poniżej wymaganego standardu określonego w wyroku Solange II 32. Trybunał podkreślił również konieczność respektowania tradycji konstytucyjnych państw w trakcie orzekania, do czego nawiąże bezpośrednio w późniejszym okresie także art. 6 ust. 3 TUE.
Również w sprawie Wernera Mangolda FTK odniósł się do kolizji norm prawa
wspólnotowego unijnego. 56-letni skarżący zawarł umowę o pracę na czas określony
z adwokatem Rüdigerem Helmem. Mangold podniósł jednak, iż ograniczenia czasowe
obowiązywania umowy z uwagi na jego wiek, określone na podstawie ustawy o pracy
w niepełnym wymiarze czasu oraz o umowach o pracę zawieranych na czas określony
(niem. Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge – TzBfG) są niezgodne
z Dyrektywą 2000/78, której termin transpozycji jeszcze nie upłynął, oraz porozumieniem ramowym w sprawie pracy na czas określony, bowiem zgodnie z uregulowaniem
unijnym, na państwie członkowskim ciążył obowiązek zapobiegania nadużyciom wynikającym z wykorzystywania umów na czas określony, w szczególności określenia obiektywnych powodów uzasadniających odnowienie takich umów. Takim powodem był według pracodawcy wiek pracownika. Sąd pracy w Monachium – dopatrując się kolizji
powyższych norm z uregulowaniem krajowym – zwrócił się do ETS-u m.in. z pytaniem
prejudycjalnym dotyczącym tego, czy sąd krajowy powinien odmówić stosowania przepisów prawa wewnętrznego państwa, które są niezgodne z przepisami wspólnotowymi,
także gdy termin do dokonania transpozycji wspomnianej dyrektywy do porządku krajowego jeszcze nie upłynął. Trybunał orzekł, iż „na sądzie krajowym, przed którym zawisł spór […] spoczywa obowiązek zagwarantowania w ramach jego kompetencji
30
31
32

88

Wyrok FTK z dnia 12 października 1993r., op. cit.
Wyrok FTK z dnia 7 czerwca 2000 r., 102/147, NJW 2000, 163.
A. Płachta, op. cit., s. 291.

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w Republice Federalnej Niemiec

ochrony prawnej wynikającej z prawa wspólnotowego oraz zapewnienia jej pełnej skuteczności poprzez niestosowanie jakichkolwiek przepisów prawa krajowego, które mogą
być z nim sprzeczne”33. Niewątpliwym novum w tym orzeczeniu jest potwierdzenie tej
powinności sądu krajowego także w przypadku braku transpozycji dyrektywy, której
termin jeszcze nie upłynął. Ponadto Trybunał uznał, że zasada niedyskryminacji ze
względu na wiek powinna zostać uznana za zasadę ogólną prawa wspólnotowego,
w związku z tym jej przestrzeganie nie musi zależeć od upływu terminu przyznanego
państwu na dokonanie transpozycji. Jednocześnie Trybunał ponownie jednoznacznie
podkreślił, iż zasięg zasady pierwszeństwa obejmuje także wspólnotowe prawo wtórne,
w tym niepisane zasady ogólne prawa.
Jak wynika z przedstawionej próby analizy orzecznictwa sądów powszechnych,
a także stanowiska FTK oraz Trybunału Sprawiedliwości dotyczących zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, a później – unijnego, Niemcy od momentu utworzenia
Koncepcji prymatu wykazywały silne tendencje obronne względem jej zasięgu. Choć
z biegiem lat stanowisko RFN ulegało znacznym przeobrażeniom w stronę uznania nadrzędności prawa wspólnotowego, wydaje się, że organy niemieckiego wymiaru sprawiedliwości nie są w pełni przekonane bądź co do jej słuszności, bądź zasad urzeczywistniania i „konfrontacji” z niemieckim systemem prawa.

3. Aktualna praktyka orzecznicza w zakresie zastosowania zasady
pierwszeństwa prawa unijnego przez sądy Republiki Federalnej
Niemiec
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości sądy krajowe są zobowiązane stosować prawo unijne bez żadnych ograniczeń, a ponadto stać na straży przestrzegania wynikłych z tego porządku prawnego praw obywateli. Przy tym należy zauważyć, że
ciąży na nich jednoczesny obowiązek zagwarantowania ochrony prawnej poszczególnym
jednostkom, która im się należy z uwagi na bezpośrednie działanie prawa unijnego.
Prawo unijne nie dokonuje rozróżnienia na prawo publiczne i prywatne, jednakże,
z punktu widzenia norm prawa krajowego, najwięcej sporów związanych z implementacją przepisów prawa unijnego bądź ich relacji względem prawa wewnętrznego dotyczy
kwestii publiczno-prawnych34. Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zasięgiem szeroki zakres stosunków publiczno- i administracyjnoprawnych. Dla przykładu można tu
wskazać na prawo migracyjne, ochrony środowiska, telekomunikacyjne i farmaceutyczne35. Na wybranych przykładach orzecznictwa sądów administracyjnych i finansowych
33
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zostanie tu dokonana próba charakterystyki aktualnego zakresu stosowania zasady
pierwszeństwa prawa unijnego w latach 2000–2009.
Odnosząc się, za Tobiasem Kruisem, do działalności urzędów i sądów administracyjnych należy stwierdzić, iż napotykają one „znaczne problemy związane z zastosowaniem i odniesieniem się do przede wszystkim bardzo abstrakcyjnych wolności wynikających z traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z zastosowaniem
odpowiedniego orzecznictwa ETS-u do analogicznej sprawy”36. Ponadto bardzo często
zastosowanie prawa unijnego wiąże się z koniecznością zestawienia go z zasadą proporcjonalności oraz przedsięwzięcia określonych środków po uprzednim ich wyważeniu
w danej sprawie. Wydaje się jednak, że mimo iż urzędy państwowe wykonują te zadania
to nie robią tego w sposób poprawny i często zastosowanie prawa oparte na tej zasadzie
zdaje się przerastać ich kompetencje37. Pierwszy z omawianych wyroków dotyczy relacji niemieckiej ustawy o aptekach (niem: Gesetz über das Aphotekenwesen – ApoG)
względem art. 43 i 48 TWE oraz zasad prawa unijnego, a także Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W przedmiotowej sprawie spółka akcyjna DocMorris NV z siedzibą w Holandii prowadziła działalność w zakresie wysyłkowej sprzedaży produktów
medycznych. W czerwcu 2006 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki w Sarrebruck na terenie Niemiec jako filii. Warunkiem umożliwiającym wydanie tej decyzji
było zatrudnienie przez DocMorris NV farmaceuty, któremu zostałby powierzony zarząd apteką w Sarrebruck. Izba aptekarska Saarlandu zakwestionowała tę decyzję, wnosząc skargę do sądu administracyjnego i powołując się na ustawę o aptekach, z której
wynika zasada określana jako Fremdbesitzverbot – prawo do posiadania i prowadzenia
apteki wyłącznie przez farmaceutów. Należy przy tym dodać, iż § 1 ustawy o aptekach
stanowi także, iż wspomniane zezwolenie może zostać udzielone wyłącznie osobom
fizycznym. A zatem zgodę taką uzyskać mogą osoby, które zrzeszą się w ramach spółki
cywilnej lub jawnej. W związku z tym zarzucano, iż przepisy te ograniczają dostęp do
rynku i wolność osiedlania się dla spółek kapitałowych. Nie powinno ulegać zatem wątpliwości, iż wspomniane przepisy krajowe stoją w sprzeczności z wolnością osiedlania
się zagwarantowaną w art. 43 i 48 TWE. Jednoczesne niestosowanie przepisów krajowych doprowadziłoby do wniosku, iż spółka kapitałowa z zagranicy w ogóle nie musiałaby ubiegać się o uzyskanie licencji potrzebnej do założenia apteki bądź jej filii. Ministerstwo Sprawiedliwości, Zdrowia i Spraw Socjalnych Saarlandu uznało, iż jego
decyzja jest jednak ważna, gdyż było ono zobowiązane do niestosowania wspomnianych przepisów ustawy o aptekach z uwagi na art. 43 TWE, stanowiący o swobodzie
36
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przedsiębiorczości. Pytanie prejudycjalne, z którym zwrócił się sąd administracyjny do
Trybunału Sprawiedliwości, dotyczyło dopuszczalnych ograniczeń swobody przedsiębiorczości ujętych w prawie niemieckim w postaci prawa do posiadania i prowadzenia
apteki wyłącznie przez farmaceutów. Drugie z pytań, istotniejsze z punktu widzenia
relacji prawa unijnego i krajowego, dotyczyło tego, czy na ministerstwie ciążył obowiązek niestosowania przepisów krajowych, które w jego ocenie były sprzeczne z prawem
unijnym. Jak stwierdził TS, zarówno z orzecznictwa, jak i z art. 152 ust. 5 oraz z Dyrektywy 2005/36 wynika, że „prawo unijne nie narusza kompetencji państw członkowskich
w zakresie organizacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności w zakresie stanowienia przepisów regulujących organizację usług zdrowotnych, takich jak
usługi świadczone przez placówki farmaceutyczne”38. Jednocześnie jednak Trybunał
podkreślił, iż na państwa członkowskie został nałożony obowiązek równoczesnego
przestrzegania prawa unijnego, a co za tym idzie – zakaz wprowadzania wszelkich
ograniczeń w zakresie swobód, także w zapewnieniu opieki zdrowotnej, które mogłyby
zostać uznane za nieuzasadnione. Zgodnie z orzecznictwem TS art. 43 TWE stanowi
o zakazie stosowania wszelkich ograniczeń w postaci środków krajowych, które mogą
utrudniać bądź zniechęcać obywateli państw członkowskich do korzystania ze swobody
przedsiębiorczości. Dlatego też przepis, który dopuszcza jedynie farmaceutów, jest formą takiego właśnie ograniczenia, ponieważ pozbawia inne podmioty gospodarcze dostępu do tej działalności prowadzonej na własny rachunek w danym państwie członkowskim. Można się zastanawiać, czy ów zakaz mógłby być uzasadniony względami
interesu ogólnego oraz zdrowia publicznego. Kwestią sporną jest jednak to, czy wykluczenie osób nieposiadających dyplomu farmaceuty jest zabiegiem proporcjonalnym
i odpowiednim do uzyskania wspomnianej ochrony. Trybunał stanął na stanowisku, że
uregulowanie krajowe z uwagi na zapewnienie pewnego i należytej jakości zaopatrzenia
ludności w produkty lecznicze, a w konsekwencji zdrowia publicznego – może wprowadzać regulacje służące temu celowi39. Państwa mają zatem szeroki zakres uznania w zakresie określenia odpowiedniego poziomu ochrony, zważywszy na to, iż w każdym
z państw członkowskich może być on odmienny, a co za tym idzie – nie wykazano także
istnienia środka mniej ograniczającego swobodę przedsiębiorczości niż wspomniany zakaz dotyczący niefarmaceutów. W związku z tym ministerstwo – odnosząc się do zasady
prymatu prawa unijnego – uznało, iż dopuszczalne w tym przypadku ograniczenia krajowe nie mogą zostać w niniejszej sprawie zastosowane. Zawieszenie postępowania
i zwrócenie się do TS przez sąd administracyjny z pytaniem prejudycjalnym świadczy
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Wyrok TS z dnia 19 maja 2009 r., C-171/07, Zb. Orz. 2009 I-04171.
Szerzej na ten temat: P. Wende, Das Fremdbesitzverbot in den freien Berufen. Eine rechtsvergleichende
Untersuchung bei Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Ärzten und Apothekern in
Deutschland, England und Frankreich, Stuttgart 2012, s. 191 i n.
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w dalszym ciągu nie tyle o braku jednoznacznej postawy sądów niemieckich w zakresie
zastosowania zasady prymatu prawa unijnego, ile momentami o nadmiernej niepewności w zakresie możliwości doprecyzowania pewnych uregulowań traktatowych przez
prawo krajowe, w granicach dopuszczonych przez Unię Europejską. Wydaje się, iż po
powolnym procesie akceptacji zasady prymatu przed sądami niemieckimi stoi kolejne
zadanie w postaci określenia możliwego obszaru przyjaznego współistnienia tych dwóch
systemów prawnych.
Kolejne z orzeczeń obrazujących praktyczny wymiar zasady pierwszeństwa w RFN
dotyczyło zgodności przepisów kodeksu artykułów paszowych (niem. Futtermittelgesetz – FMG) z Dyrektywą 70/52440. Z norm prawa niemieckiego wynikał zakaz przewozu oraz wprowadzania do obrotu wyprodukowanych w innym państwie członkowskim
suplementów diety zwierzęcej, które nie odpowiadałyby niemieckim standardom dotyczącym odpowiedniej zawartości witamin i dodatków paszowych w ich składzie (chodziło o kwestię przekroczenia dopuszczalnego poziomu witaminy D3 określonego
w niemieckim rozporządzeniu o artykułach paszowych). Kwestią sporną w przedmiotowej sprawie było to, czy skarżąca – spółka Denkavit Futtermittel GmbH, która wytarza
na terenie Holandii dodatki paszowe nieodpowiadające wymaganiom niemieckiego prawa dotyczącym zawartości witaminy D w produkcie, może z uwagi na swobodę przepływu towarów wprowadzić go na rynek niemiecki. Należy nadmienić, że produkt został
wyprodukowany zgodnie z prawem holenderskim. Na skutek jednej z kontroli przeprowadzonej przez Krajowy Urząd właściwy do spraw żywności i łowiectwa (Landesamt
fur Ernährungswirtschaft und Jagd, Land Nordrhein-Westfalen) zakazano sprzedaży
i stosowania paszy. Sąd administracyjny w Düsseldorfie oddalił skargę złożoną przez
Denkavit, nie uwzględniając art. 28 oraz 30 TWE, na który powoływała się skarżąca.
Następnie administracyjny sąd odwoławczy dla kraju związkowego Nadrenia Westfalia
13 grudnia 2000 r. uwzględnił skargę, na skutek czego władze landu Nordrhein-Westfalia wniosły o rewizję wyroku do Federalnego Sądu Administracyjnego (dalej: FSA). Ten
zaś zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości. TS stwierdził, że „przepisy Dyrektywy Rady 70/524 stoją na przeszkodzie przepisom, na podstawie których Państwo Członkowskie zabrania wprowadzenia do obrotu na swoim terytorium paszy uzupełniającej dla zwierząt legalnie wyprodukowanej w innym Państwie
Członkowskim […]”41. FSA wskazał, iż nie istnieją w tym przypadku jakiekolwiek przesłanki umożliwiające wprowadzenie przez państwo członkowskie odstępstw od regulacji unijnej. Tym samym dał wyraz całkowitej akceptacji zasadzie pierwszeństwa prawa
Unii Europejskiej.
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Wyrok OVG z dnia 12grudnia 2000 r., 9A/3679/96.
Wyrok TS z dnia 13 stycznia 2005 r., C-145/02, Zb. Orz. 2005 I-00051.

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w Republice Federalnej Niemiec

Z analiz przeprowadzonych przez Tobiasa Kruisa wynika, że w około 3/4 przypadków, w których Trybunał Sprawiedliwości orzeka o zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, dochodzi do stwierdzenia niezgodności przepisów wewnętrznych z prawem UE42. Niestety sądy administracyjne nie zawsze są w stanie samodzielnie dojść do
tych wniosków. Wynika to z faktu, iż najczęściej zamiast skorzystać z kompetencji do
samodzielnego orzeczenia o relacji przepisów tych dwóch systemów prawnych przedkładają określone zagadnienia Trybunałowi Sprawiedliwości UE43, a niekiedy – mimo
wyraźnego stwierdzenia przez TS pierwszeństwa stosowania normy unijnej – nie orzekały na podstawie wskazanych przepisów.
Okazuje się, iż także praktyka niemieckich sądów finansowych wskazuje na niski
poziom stosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego. Jako jedno z szerzej komentowanych orzeczeń należy przytoczyć wyrok niemieckiego sądu finansowego w sprawie
Theodora Jägera. W przedmiotowej sprawie skarżący – mieszkający we Francji – był
jedynym spadkobiercą majątku swojej zmarłej matki. W skład masy spadkowej wchodziły grunty rolne i leśne położone na terenie Francji. Ostatnim miejscem zamieszkania
zmarłej były Niemcy. Zgodnie z § 2 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku od spadków
i darowizn (niem. Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz – ErbStG) spadkobierca
powinien uiścić podatek od całości spadku (w tym przypadku majątku położonego zarówno na terenie Niemiec, jak i za granicą) w ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy. Zarówno urząd finansowy Kusel-Landstuhl, jak i sąd finansowy orzekły o konieczności naliczenia podatku łącznej wysokości 17 405 DM na podstawie przepisów
powyższej ustawy. Skarżący zwrócił się wówczas do Federalnego Sądu Finansowego,
który to skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności wskazanych przepisów spadkowego prawa niemieckiego z zasadą swobodnego
przepływu kapitału, którą sąd finansowy pominął w swoich rozważaniach. Trybunał
Sprawiedliwości orzekł, iż art. 56 ust. 1 TWE „stoi na przeszkodzie stosowaniu ustawodawstwa krajowego na potrzeby podatku od spadków […]”44. W tej sytuacji zatem Federalny Trybunał Finansowy ze względu na kolizję przepisów unijnych z krajowymi
orzekł o uchyleniu wyroku sądu finansowego z uwagi na konieczność zastosowania
w przedmiotowej sprawie przepisów traktatowych45. Ten przykład wskazuje, iż sądy finansowe, podobnie jak administracyjne, mają duży kłopot ze swobodnym poruszaniem
się w obszarze przepisów dwóch autonomicznych systemów prawa normujących te
same kwestie.

42
43
44
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T. Kruis, op. cit., s. 329.
Ibidem.
Ibidem.
Wyrok TS z dnia 17 stycznia 2008 r., C-256/06, Zb. Orz. 2008 I-00123.
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Jak wskazują najnowsze badania46, w latach 2001–2009 Federalny Trybunał Finansowy czterokrotnie uchylił wyroki sądów niższych instancji z uwagi na niezastosowanie zasady prymatu, ponieważ w równoległym postępowaniu zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości stwierdzające sprzeczność krajowej normy prawnej
z prawem unijnym, a w konsekwencji niemożność jej stosowania. W kolejnych sześciu
przypadkach doszło natomiast do uchylenia wyroku sądów finansowych przez FTF
z uwagi na zasadę pierwszeństwa bez każdorazowego odniesienia się do orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności określonych przepisów krajowych
z prawem unijnym47.

4. Podsumowanie
Kwestią otwartą pozostaje pytanie o przyczyny częstego zaniechania sądów niższych instancji w kwestii stosowania prawa Unii Europejskiej przed regulacjami krajowymi. Nie ulega wątpliwości, że najwięcej głosów sprzeciwu względem zasady pierwszeństwa co do zasady wnoszą państwa o rozbudowanych katalogach praw
obywatelskich48. Ponadto można wskazać tutaj na inflację przepisów unijnych, pośród
których sądowi trudno jest podjąć jednoznaczną decyzję, czy przekonanie o jedynie
względnym charakterze supremacji prawa unijnego49. Mimo to należy podkreślić, że
częste kierowanie sprawy do Federalnych Trybunałów lub do Trybunału Sprawiedliwości może prognozować w przyszłości większą otwartość i pewność stosowania prawa
Unii Europejskiej przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Ponadto analiza orzecznictwa sądów niemieckich wskazuje, że mimo wszystko coraz częściej wychodzą one naprzeciw idei integracji europejskiej50 i, jak zauważa Rainer Arnold, wykonują ten krok
odważniej i częściej niż inne europejskie sądy, zwłaszcza sądy konstytucyjne51. Ta zmiana nastawienia, zwłaszcza w obliczu długotrwałej niechęci Niemiec wobec zasady
pierwszeństwa prawa unijnego, tym bardziej zasługuje na aprobatę.
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T. Kruis, op. cit. , s. 283.
Ibidem.
https://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Analizy_i_ekspertyzy_prawne/049_Zgodnosc_prawa_wspolnotowego_z_konstytucjami.pdf [dostęp 10.10.2014].
Więcej na ten temat: B. Schöbener, Das Verhältnis des EU-Rechts zum nationalen Recht der Bundesrepublk Deutschland, „Juristische Arbeitsblätter” Monachium 2011, Vol. 12, s. 888.
R. Arnold, op. cit., s. 102.
Ibidem.
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Zagadnienie „rozdziału europejskiego” w Konstytucji RP
– uwagi de lege ferenda

1. Wprowadzenie
1.1. W roku 2014 obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski (i 9 innych
państw Europy Środkowej i Wschodniej) do Unii Europejskiej. W czasie tych lat
zaistniało wiele wydarzeń mających wpływ na funkcjonowanie samej Unii oraz
określenie miejsca zajmowanego w niej przez Polskę. Wśród nich miały miejsce
zarówno wydarzenia o znaczeniu symbolicznym, jak np. wybór dotychczasowego
polskiego premiera Donalda Tuska na urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej, czy też sam fakt, że Polska przestała już być państwem „nowym” (w następnych latach bowiem do UE przystąpiły kolejne państwa: Bułgaria, Rumunia
i Chorwacja), a także takie, których znaczenie jest nie do przecenienia. To właśnie
w czasie naszego członkostwa Unia podjęła wreszcie skuteczną próbę „zdefiniowania” się na nowo ─ na posiedzeniu Rady Europejskiej, obradującej 18 i 19 października 2007 r., została przyjęta ostateczna treść traktatu (o charakterze rewizyjnym1, zwanego początkowo „Traktatem reformującym” 2). Został on uroczyście
podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., a wszedł w życie – po zakończeniu pro-

1

2

Zastosowana formuła traktatu rewizyjnego nie była przypadkowa, przyjęcie jej zwiększało szansę na
sukces w postaci ratyfikacji traktatu we wszystkich państwach członkowskich. Traktaty rewizyjne nie
wymagały bowiem ratyfikacji w trybie referendalnym we Francji i Holandii; por. J. Barcz, Traktat reformujący UE – „mapa drogowa”, forma traktatu, propozycje zasadniczych zmian instytucjonalnych, [w:]
J. Barcz (red.), Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej – analiza
prawno-polityczna. Wnioski dla Polski. Materiały z konferencji ekspertów 11 lipca 2007 r., Warszawa
2007, s. 4.
Jego oficjalna nazwa brzmi: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; Dz. Urz. UE C 306/01 z 17.12.2007; dalej powoływany jako Traktat
z Lizbony.
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cesu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie3 – w dniu 1 grudnia
2009 r.4
1.2. W 2007 r. rozpoczął się także w USA wielki kryzys finansowy (a z czasem także i gospodarczy), który już 15 września 2008 r. doprowadził do upadku amerykańskiego
banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Zjawiska te bardzo szybko odbiły się na kondycji wielu innych banków, zarówno w USA, jak i w Europie. Jednak kryzys nie ograniczył
się jedynie do sektora bankowego i bardzo szybko objął inne działy gospodarki. Zagrożenie było bardzo realne i żaden kraj nie mógł uważać się za bezpieczny. Również Unia
Europejska stanęła przed koniecznością nie tylko określenia właściwego sposobu stabilizowania wspólnej waluty Euro5, ale także ratowania niektórych państw członkowskich
(należących do Eurostrefy), które znalazły się na skraju bankructwa. Konsekwencje kryzysu finansowego i gospodarczego ukazały jednak słabości Unii i w istotny sposób
wzmocniły tendencje partykularne6. Wydarzenia te uświadomiły także, że Unia Europejska stanęła przed fazą konsolidacji wewnętrznej, polegającej na budowaniu sprawnych mechanizmów działania zarówno przy wykorzystaniu mechanizmów dotychczas
przewidzianych w traktatach, jak i na poszukiwaniu nowych rozwiązań7.
3

4

5

6

7
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Jednak proces ratyfikacji traktatu nie był pozbawiony zaskoczeń, a wśród nich szczególnie istotny był
negatywny wynik pierwszego referendum ratyfikacyjnego w Irlandii, przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2008 r. „Za” głosowało wówczas 46,6% Irlandczyków, przy 53,4% głosów „przeciw”; o przyczynach
takiego wyniku por. M. Sakowicz, Referendum nad Traktatem Lizbońskim w Irlandii. Analiza politologiczna, „Roczniki Integracji Europejskiej” 2007, nr 2, s. 303 i n., a także J. Barcz, P. Świeboda, Co dalej
z Traktatem z Lizbony? Uwarunkowania strategii dla Polski, http://www.demoseuropa.eu/upload/editor/
demos/File/Barcz-Swieboda-Co_robic.pdf; [dostęp 11.12.2014]. W związku z negatywnym wynikiem konieczne było podjęcie przez Radę Europejską dodatkowych decyzji w sprawie gwarancji prawnych dla
Irlandii w zakresie polityki podatkowej, neutralności wojskowej i spraw społecznych; por. Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (18–19 czerwca 2009 r.), w szczególności załącznik
nr 1: Decyzja szefów państw i rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, oraz załącznik nr 2:
Uroczysta deklaracja dotycząca praw pracowniczych, polityki społecznej i innych kwestii; http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/108653.pdf [dostęp 14.12.2014]. Por. także
M. J. Tomaszyk, Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej
Brytanii, „Roczniki Integracji Europejskiej” 2009, nr 3, s. 279 i n.
O przebiegu prac nad traktatem por. J.J. Węc, Traktat z Lizbony. Polityczne aspekty reformy ustrojowej
Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Kraków 2011, passim; natomiast polskie uwarunkowania procesu jego ratyfikacji por. R. Chruściak, Ratyfikacja Traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne, Warszawa 2010, passim.
O przesłankach kryzysu wspólnej waluty, w tym również błędach w konstrukcji unii gospodarczo-walutowej por. J. Kraciuk, Kryzys finansowy strefy euro, „Optimum. Studia ekonomiczne” 2013, nr 4 (64),
s. 125 i n.
Por. R. Balicki, Unia Europejska po Lizbonie: stagnacja czy rozwój?, [w:] E. Kozerska, T. Scheffler
(red.), Wokół Traktatu Lizbońskiego: propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, Kraków 2013, s. 19 i n.
Unia Europejska wdrożyła nowe mechanizmy współpracy i koordynacji w zakresie polityki budżetowej
i gospodarczej, por. Jak funkcjonuje zarządzanie gospodarcze w UE?, http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-979_pl.htm [dostęp 14.12.2014]. Por. także A. Borodo, Pakt fiskalny i problem jego
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1.3. Współczesne procesy integracyjne, połączone także z konsekwencjami wynikającymi z dokonującej się globalizacji8, wywierają coraz większy wpływ na konstytucje narodowe. Podnoszone niekiedy tezy zmierzchu konstytucjonalizmu9 są zapewne
przesadzone, jednak niewątpliwie dochodzi do interesujących interakcji między prawem
europejskim i normami konstytucyjnymi państw członkowskich. A – co szczególnie
istotne – od czasu uchwalenia traktatu z Maastricht wiadomo już, że konstytucje państw
członkowskich nie są odporne na ustrojowe postanowienia prawa pierwotnego Unii Europejskiej10.

2. Konstytucyjna regulacja przystąpienia Polski w Unii
Europejskiej
2.1. Konstytucja RP uchwalona została w 1997 r. i od tego czasu dwukrotnie poddana była nowelizacji (art. 5511 i art. 99), jednak zmiany te nie miały charakteru zasadniczego12. Niewątpliwie jednak wejście w życie Traktatu z Lizbony na nowo otworzyło w Polsce dyskusje na temat celowości zmiany Konstytucji RP13. Należy przy tym podkreślić, że

8

9

10

11

12
13

ratyfikacji, „Prawo budżetowe państwa i samorządu” 2013, nr 2(1), s. 9 i n. (DOI: http://dx.doi.
org/10.12775/PBPS.2013.008).
O unifikującej roli procesów globalizacyjnych por. J. Szymanek, Standaryzacja konstytucji w dobie globalizacji, [w:] M. Lipiec-Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, Warszawa 2006,
s. 120 i n.
Por. m.in. M. Loughlin, P. Drobner (ed.), Twilight of Constitutionalism?, Oxford University Press 2000,
passim.
Szczególnym jednak przykładem wkraczania regulacji europejskich na grunt krajowych norm konstytucyjnych stał się traktat z Lizbony, w którym zostało zawartych wiele rozstrzygnięć odnoszących się
wprost do krajowych norm konstytucyjnych, np. przez dokonane na podstawie norm traktatowych zrównanie pozycji prawnej izb parlamentu dwuizbowego, niezależnie od krajowej regulacji konstytucyjnej,
por. np. art. 8 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Por. także J. Ciemniewski, Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5
(100), s. 68–69.
Nowelizacja ta była konsekwencją wyroku TK z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie P 1/05. W swym
orzeczeniu Trybunał zakwestionował zgodność z Konstytucją art. 607t § 1 Kodeksu postępowania karnego w takim zakresie, w jakim dotyczył on obywateli polskich. Uznał, że implementacja postanowień
decyzji ramowej Rady (2002/584/WSiSW) z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi była niezgodna z konstytucyjnym zakazem ekstradycji obywatela polskiego, wyrażonym w art. 55 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie Trybunał odroczył – na 18 miesięcy – wejście w życie swego orzeczenia, umożliwiając tym samym
dokonanie odpowiedniej nowelizacji obowiązującego prawa.
Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 39.
Konstytucyjnych następstw w Polsce nie wywołał również i sam akt integracyjny, polskie siły politycznie
nie uznały wówczas za celowe przeprowadzenie nowelizacji konstytucji. Inną drogę wybrała np. Litwa,
gdzie został uchwalony odrębny Akt konstytucyjny Republiki Litewskiej z dnia 13 lipca 2004 r. o członkostwie Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej (http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/litwa-e.html
[dostęp 10.12.2014]. O konstytucyjnych konsekwencjach członkostwa w UE por. W. Orłowski, Zmiany
w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011 oraz
K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
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pogląd o konieczności nowelizacji polskiej konstytucji w zakresie, w jakim winna określić ona ramy polskiego członkostwa w Unii Europejskiej – pomimo początkowych
obiekcji – zdaje się już dominować w dyskursie publicznym14.
2.2. Podjęcie skutecznych działań w tym zakresie jest konieczne, bowiem polska
Ustawa zasadnicza, z oczywistych przyczyn czasowych, nie mogła regulować kwestii
członkostwa w UE15. Należy przy tym docenić dalekowzroczność twórców konstytucji,
którzy już w roku 1997, przez wprowadzenie do Konstytucji RP art. 9016, zawarli w niej
normę umożliwiającą integrację Polski z Unią Europejską17. Warto także podkreślić, że
artykuł ten od początku prac nad konstytucją z 1997 r. był planowany jako „klauzula
integracyjna” Polski z UE18, a w swej treści reguluje zarówno niezbędne elementy materialno-prawne, jak i proceduralne19.
Jednak lakoniczność art. 90 Konstytucji z 1997 r. została poddana krytyce20, szczególnie negatywnie oceniono brak zdefiniowania materialnych granic kompetencji niepodlegających przekazaniu21. Z powołanego postanowienia konstytucji wynika bowiem,
że „przekazaniu” nie mogą podlegać całościowe kompetencje określonych organów (np.
ustawodawczych, wykonawczych lub sądowniczych), lecz wyłącznie kompetencje tych

14

15

16

17

18

19

20

21
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Warto przy tym zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez A. Bałabana, który – deklarując się jako przeciwnik zmiany obecnie obowiązującej konstytucji – podkreślał, że za jedną z przyczyn uzasadniających
konieczność nowelizacji należy uznać „powstanie całkowicie nowych problemów ustrojowych, które nie
istniały w momencie jej uchwalania, nie mogły zatem być objęte jej zakresem. Źródłem takich problemów jest globalizacja współczesnego świata wpływającego na pozycje państwa i jego konstytucji”;
A. Bałaban, Odpowiedź na Ankietę konstytucyjną, [w:] B. Banaszak, J. Zbieranek (red.), Ankieta konstytucyjna, Warszawa 2011, s. 14.
Podkreślić należy, że bardziej szczegółowej regulacji nie sprzyjała sytuacja niepewności zarówno co do
samego faktu ewentualnego przystąpienia, momentu, w którym to się odbędzie, jak i kształtu samej Unii
w momencie przystępowania Polski, por. M. Kruk, Tryb przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, konsekwencje członkostwa dla funkcjonowania organów państwa, [w:] K. Wójtowicz (red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006, s. 139.
Na marginesie powyższych rozważań należy przywołać także regulacje zawarte w art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.
Por. A. Kustra, Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE,
Toruń 2009, s. 225 i n.
Por. R. Chruściak, Procedury przystąpienia do Unii Europejskiej w pracach nad konstytucją, „Państwo
i Prawo” 2003, nr 5, s. 44 i n.
Por. M. Kruk, op. cit., s. 142 i n. oraz A. Kustra, Trybunał Konstytucyjny a członkostwo Polski w Unii
Europejskiej, [w:] Z. Witkowski, K. Witkowska-Chrzczonowicz, J. Jirasek (red.), Konstytucyjnoprawne
aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej – sześć lat po
akcesji obu państw, Bydgoszcz 2012, s. 110 i n.
Rzadziej wyrażanym poglądem, był zarzut, iż artykuł ten został sformułowany wręcz wadliwie, por.
J. Galster, Konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej, [w:] Wejście w życie
nowej Konstytucji RP. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego, Toruń 1998,
s. 72.
Por. np. B. Banaszak, G. Kulka, Prawo europejskie w polskim systemie prawnym, [w:] Z. Pulka (red.),
Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, Legnica 2009, s. 14.
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organów w niektórych sprawach22. W literaturze podnoszony był pogląd, iż materialne
granice przekazanych kompetencji określone zostały wartościami aksjologicznymi, na
których opiera się Konstytucja RP23. Tak więc, materialnych granic możliwości przekazania kompetencji poszukiwano w normach rozdz. I i II Konstytucji RP24 lub też precyzowano, że w szczególności nie mogą zostać naruszone postanowienia zawarte w: art. 1
(dobro wspólne), art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 3 (zasada
państwa unitarnego), art. 5 (zasada niepodległości państwa i jego zadań), art. 20 (zasada
społecznej gospodarki rynkowej) oraz art. 30–86 (wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela)25.
Podobne stanowisko zajął A. Jamróz, stwierdzając: „pomimo, że art. 90 ust. 1 konstytucji nie zawiera expressis verbis ograniczeń materialnych, odnoszących się do przekazania kompetencji Unii Europejskiej, to można wysnuć z konstytucji inne wykładnie,
które zabroniłyby materialnego przekazania kompetencji. Zakazy te odnoszą się przede
wszystkim do ograniczania podstawowych zasad konstytucyjnych oraz praw i wolności
indywidualnych; tworzą one bowiem system wartości, który leży u podstaw konstytucji
(tożsamości konstytucji)”26.
Swoistym podsumowaniem przywołanych powyższych poglądów było uzasadnienie do wyroku TK w sprawie zgodności z Konstytucją RP traktatu z Lizbony. Trybunał
stwierdził wówczas: „Trybunał Konstytucyjny podziela wyrażony w doktrynie pogląd,
że kompetencje objęte zakazem przekazania, stanowią o tożsamości konstytucyjnej,
a więc odzwierciedlają wartości, na których opiera się Konstytucja. Tożsamość konstytucyjna jest zatem pojęciem wyznaczającym zakres «wyłączenia spod kompetencji przekazania materii należących do [...] ‘twardego jądra’, kardynalnych dla podstaw ustroju danego państwa» [...], których przekazanie nie byłoby możliwe na podstawie art. 90
Konstytucji. Niezależnie od trudności związanych z ustaleniem szczegółowego katalogu
kompetencji nieprzekazywalnych, należy zaliczyć do materii objętych całkowitym zakazem przekazania 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
państwowości, zasadę demokracji, zasadę państwa prawnego, zasadę sprawiedliwości
22

23

24
25

26

Por. K. Działocha, Uwaga 3 do art. 90 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 1999.
Por. L. Garlicki, Normy konstytucyjne relatywnie niezmienialne, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter
i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 148.
Por. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000, s. 812.
Por. S. Biernat, Constitutional Aspects of Poland’s Future Membership in the European Union, „Archiv
des Volkerrechts” 1998, vol. 36, no. 4, s. 406.
A. Jamróz, Konstytucyjne gwarancje implementacji prawa międzynarodowego i wspólnotowego w Polsce, [w:] M. Granat (red.), Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski, Warszawa 2007, s. 29.
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społecznej, zasadę pomocniczości, a także wymóg zapewnienia lepszej realizacji wartości konstytucyjnych i zakaz przekazywania władzy ustrojodawczej oraz kompetencji do
kreowania kompetencji [...]”27.
Mimo przedstawionych uwag krytycznych, należy jednak podkreślić, że polska
klauzula integracyjna zawarta w art. 90 Konstytucji RP była minimalną, lecz jednocześnie wystarczającą podstawą akcesji Polski do Unii Europejskiej, opierając się na której
można było wyrazić – w trybie referendalnym – zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej na podstawie której Polska, wraz pozostałymi 9 państwami, przystąpiła do Unii
Europejskiej28.
Jednak prawdziwy jest również pogląd, że jest to regulacja nieuwzględniająca
wszystkich aspektów związanych z członkostwem w UE, a więc konieczna jest nowelizacja konstytucji29. Pogląd taki wyraził także L. Garlicki, stwierdzając, że „Konstytucja
z 1997 r. okazała się zdolna do wprowadzenia Polski do Europy XXI w. i nie ma potrzeby zastępowania jej nową ustawą zasadniczą. Nie może to jednak oznaczać petryfikacji
pierwotnego tekstu Konstytucji – w niektórych dziedzinach już dzisiaj widać słabości
poszczególnych jej sformułowań, a pewne zmiany są pilnie konieczne dla należytego
umiejscowienia Polski w systemie Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście Traktatu
z Lizbony”30.

3. Projekty nowelizacji Konstytucji RP w zakresie członkostwa w UE
3.1. Uwzględniając powyższe uwagi, należy zgodzić się z poglądem wyrażonym
przez K. Witkowską-Chrzczonowicz, że brak regulacji dotyczącej członkostwa Polski
w Unii Europejskiej jest już zjawiskiem nietypowym31. Jednak mimo akceptacji celowości dokonania nowelizacji konstytucji, kwestią sporną pozostawać może zakres zmian
niezbędnych32 oraz przyjęty sposób nowelizacji.
W teorii można sobie wyobrazić różne formy wprowadzania zmian do krajowego
systemu konstytucyjnego:
1) uchwalenie odrębnego aktu konstytucyjnego (Austria, Litwa i Estonia);
2) wprowadzenie zmian do tekstu właściwego konstytucji.
27
28
29

30
31

32

Wyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r., K 32/09. (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1506)..
Por. M. Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, s. 178 i n.
Por. J. Jaskiernia, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP, Warszawa 2004, s. 25.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 33.
Por. K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2011, s. 117.
Por. np. J. Barcz, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a Konstytucja z 1997 r., [w:] J. Barcz (red.),
Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Warszawa 2002, s. 40.
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Pierwszy wariant jest rozwiązaniem posiadającym wiele zalet, przede wszystkim
podkreślając z jednej strony stabilność „konstytucji pierwotnej” i odróżniając jej treść
od treści „zewnętrznej”, nowo dodawanej materii konstytucyjnej, której funkcjonowanie
(i ewentualne zmiany) pozostają w związku z europejską aktywnością integracyjną. Jednak wariant ten jest nie do przyjęcia w Polsce, zarówno z uwagi na literalną treść przepisu art. 235 Konstytucji RP („ustawa o zmianie Konstytucji”), jak i z uwagi na polską
tradycję konstytucyjną, w której przyjęte jest, że dokonujące się zmiany konstytucji
znajdują odzwierciedlenie w jej treści.
Chcąc wprowadzić do tekstu konstytucji pewien kompleks zmian uwarunkowanych członkostwem państwa w Unii Europejskiej, również można to uczynić na dwa
sposoby:
1) przez wprowadzenie zmian rozproszonych, ujętych w różnych miejscach konstytucji; lub też
2) przez wprowadzenie do tekstu konstytucji nowej, wyodrębnionej części („rozdział
europejski”; Austria, Finlandia, Francja, Rumunia, Szwecja).
3.2. Próbę nowelizacji konstytucji w zakresie odnoszącym się do uczestnictwa
w Unii Europejskiej podjęto w Sejmie RP VI kadencji33. W dniu 29 października 2010 r.
powołana została Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie
Konstytucji RP oraz projektów ustaw z nimi związanych. Skierowanych zostało do niej
5 projektów o zróżnicowanym charakterze:
1) zgłoszony w dniu 19 lutego 2010 r. przez posłów PO, poselski projekt ustawy
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 2989). Projekt swym zakresem obejmował wiele materii konstytucyjnych, nie był jednak związany z członkostwem w UE34;
2) zgłoszony 6 listopada 2009 r. przez posłów PiS, poselski projekt o zmianie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (druk nr 3395). Projekt przewidywał przyznanie
Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencji do orzekania w sprawach zgodności
z Konstytucją przepisów prawa stanowionego przez organizację międzynarodową,
jeżeli Rzeczpospolita Polska przekazała jej kompetencje, o których mowa w art. 90
ust. 1 Konstytucji, a także uregulowanie zasad publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wynikających z nowych kompetencji.
33

34

Por. R. Balicki, Rozdział europejski w polskiej Konstytucji – rzecz o niezrealizowanym kompromisie
konstytucyjnym, [w:] S. Dudziuk, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne
państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 185 i n.
Był to projekt o najszerszym, z dotychczas zgłaszanych, zakresie proponowanych zmian; por. R. Chruściak, Projekty zmian w Konstytucji RP, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych,
Białystok 2013, s. 53.
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3) zgłoszony 6 listopada 2009 r. przez posłów PiS, poselski projekt o zmianie Konstytucji RP, druk nr 3399 (projekt komplementarny z powyższym projektem zmiany
ustawy o TK). Projekt obejmował swym zakresem znowelizowanie przepisów konstytucyjnych dotyczących kompetencji TK co do przedmiotu orzekanych spraw,
przepisów dotyczących publikacji orzeczeń oraz skutków niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
4) Przedstawiony w dniu 12 listopada 2010 r., przez Prezydenta RP projekt ustawy
o zmianie Konstytucji RP (druk 3598) 35. Przedłożony projekt zakładał:
–– wprowadzenie rozwiązań ułatwiających efektywne wykonywanie prawa UE
przez pełną realizację zobowiązań zaciągniętych w Traktacie akcesyjnym w zakresie uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęcia euro;
–– wprowadzenie trybu przyjmowania stanowiska Polski w nowych procedurach
unijnych i unormowania trybu podejmowania decyzji o wystąpieniu z UE.
5) Przedstawiony w dniu 26 listopada 2010 r., przez posłów PiS, poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk 3687). Projekt przewidywał dodanie nowego
rozdziału konstytucji (Xa) zatytułowanego: Przekazanie kompetencji organizacji
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu. Postanowienia proponowanego rozdziału określały warunki i tryb przekazania kompetencji organów władzy
państwowej w niektórych sprawach organizacji międzynarodowej lub organowi
międzynarodowemu oraz tryb podejmowania decyzji o wystąpieniu z takiej organizacji lub o odstąpieniu od przekazania kompetencji.
Zarówno projekt przedłożony przez Prezydenta RP (na druku 3598), jak i projekt
poselski, zgłoszony przez posłów PiS (na druku 3687) w sposób kompleksowy regulowały zagadnienia związane z członkostwem Polski w UE (jakkolwiek projekt poselski
nie używał w swej treści nazwy Unia Europejska). Oba projekty czyniły to także przez
koncentrację wprowadzanych przepisów w odrębnym rozdziale36.
3.3. Prace Komisji Konstytucyjnej, pracującej pod przewodnictwem posła Jarosława Gowina, były sprawnie prowadzone i stosunkowo szybko członkowie Komisji określili, jaki będzie zakres potencjalnej zgody politycznej (istotnej z uwagi na większość
35

36

Projekt ten był efektem prac zespołu ekspertów powołanego w dniu 17 grudnia 2009 r. przez ówczesnego Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. W skład zespołu wchodzili: prof. J. Barcz, prof.
J. Ciemniewski, prof. W. Czapliński, prof. M. Kruk-Jarosz, dr E. Popławska, prof. P. Tuleja, prof. K. Wojtyczek, prof. K. Wójtowicz (jako przewodniczący) i prof. A. Wyrozumska. Sekretarzem był dr P. Radziewicz. Por. Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty
z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, Warszawa 2010.
Ten sposób był powszechnie akceptowany w doktrynie, por. J. Barcz, Konstytucyjne uwarunkowania
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, Warszawa 2011, s. 105; A. Kustra, „Euronowelizacja” w projektach ustaw o zmianie Konstytucji RP. Próba oceny, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3 (104), s. 37.
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niezbędną dla uchwalenia projektu), a które kwestie takiej zgody nie osiągną. W ostateczności, poza przedmiotem zainteresowania pozostawiono istotną, ale i kontrowersyjną dla większości kwestię zmian mających na celu potencjalne umożliwienie wprowadzenia w Polsce waluty Euro. W toku prowadzonych prac najwięcej wątpliwości
i kontrowersji budziły trzy kwestie: kontrola prewencyjna umów międzynarodowych,
kognicja TK nad prawem pochodnym UE oraz określenie roli prezydenta w sprawach
europejskich, natomiast w pozostałym zakresie Komisja była w stanie osiągnąć kompromis, a ostateczne rozstrzygnięcia bardzo często zapadały jednogłośnie37.
W dniu 14 lipca 2011 r. Komisja Nadzwyczajna zakończyła swoje prace, przedkładając Sejmowi RP swoje sprawozdanie (druk nr 4450). Stało się ono przedmiotem dyskusji i zgłoszonych poprawek38. Niestety, nadchodzące wybory parlamentarne i kalkulacje polityczne największych uczestników gry politycznej uniemożliwiły doprowadzenie
procesu zmiany konstytucji do pozytywnego finału39.

4. Zakończenie
Opracowany przez Sejm RP VI kadencji projekt nowelizacji konstytucji, mimo
podnoszonych wątpliwości w poszczególnych sprawach40, był rozwiązaniem pożądanym i wprowadzał regulacje mogące w istotny sposób umocnić pozycję Polski na płaszczyźnie europejskiej i pozwalać jej na prowadzenie skutecznej polityki w UE. W szczególności projekt podnosił znaczenie i prestiż polskiego parlamentu. Wystarczy choćby
tylko wspomnieć o regulacji w zakresie skargi na naruszenie zasady pomocniczości, która po raz pierwszy w polskim parlamentaryzmie, w sposób realny umacniała znaczenie
opozycji41.
Mimo składanych deklaracji o możliwości ponownego złożenia projektu nowelizacji w Sejmie RP wybranym w roku 2011, ani Prezydent RP, ani z żaden z innych uprawnionych podmiotów z tego prawa nie skorzystał.
37

38
39

40

41

Por. wystąpienie posła J. Gowina na 10. posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej w dniu 8 czerwca 2011 r.
(Biuletyn nr 5158/VI).
Por. Sprawozdanie dodatkowe z 30 sierpnia 2011 r., druk 4450-A, Sejm RP VI kadencji.
O przebiegu prac por. A. Szmyt, Członkostwo i perspektywy jego rozwoju w UE a projekty zmian Konstytucji RP, [w:] Z. Witkowski [et al.], (red.), Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2014, s. 27 i n.
Niewątpliwie istotnym brakiem przygotowanego projektu była początkowa rezygnacja – wymuszona
koniecznością zapewnienia planowanym zmianom poparcia większości sejmowej – z uregulowania
kwestii potencjalnego przystąpienia Polski do strefy Euro, do innych wad projektu zaliczano np. niewystarczającą regulację procedury kładek, por. J. Barcz, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań
implementacyjnych, Warszawa 2012, s. 489 i n.
Przyjęte w tym zakresie zostało rozwiązanie czerpiące z doświadczeń niemieckich i francuskich, a polegające na tym, że grupa 115 posłów lub 25 senatorów mogła skutecznie – bez konieczności głosowania
– wnieść skargę do TS UE.
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Należy jednak mieć nadzieję, że Polska trafi na swój „moment konstytucyjny”,
wymaga tego przecież troska o samą pozycję konstytucji42, bo przecież „żadne względy
polityczne […] nie mogą implikować obniżania prawnego znaczenia ustawy zasadniczej
i prowadzić do ustalenia sensu jej postanowień w drodze intelektualnych spekulacji”43.

42

43

Przewidująco, jeszcze w 2004 r. napisał J. Jaskiernia: „unikanie nowelizacji konstytucji, głównie z motywacji politycznych, prowadzi do sytuacji, które podważają szczególną moc tego dokumentu”; J. Jaskiernia, op. cit., s. 85.
Por. B. Banaszak, R. Balicki, Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku –
prawo unijne jako stymulator zmian, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 61.

104

Rozdział II

Kontrola zgodności prawa
krajowego z prawem UE
w ramach postępowania
ustawodawczego

Dr Paweł Kuczma
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Obowiązki projektodawców w związku z koniecznością
respektowania zasady pierwszeństwa prawa EU
1. Wprowadzenie
Polska procedura ustawodawcza dopuszcza stosunkowo liczną grupę podmiotów
mogących skutecznie zainicjować proces ustawodawczy. W zasadzie jednak nieformalnym projektodawcą może być każdy, gdyż unormowania nie przewidują żadnych ograniczeń podmiotowych w kierowaniu do parlamentu projektów ustaw. Obowiązek parlamentu do jego rozpatrzenia powstaje jednak tylko wtedy, gdy z taką inicjatywą wystąpi
podmiot odpowiedni, to znaczy posiadający konstytucyjne uprawnienie, czyli podmiot
korzystający z prawa inicjatywy ustawodawczej1. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż
„istotą inicjatywy ustawodawczej jest to, że jej wniesienie uruchamia postępowanie
w celu rozpatrzenia projektu, a więc treści proponowane w inicjatywie muszą być poddane pełnej procedurze parlamentarnej, zanim dojdzie do jej uchwalenia” 2.
Z perspektywy historycznej krąg podmiotów inicjatywy ustawodawczej był
w Rzeczypospolitej dość wąski. Na gruncie konstytucji marcowej i kwietniowej projektodawcą mógł być Sejm i rząd, a od 1947 r. do tego grona dołączyła Rada Państwa.
Z kolei utworzenie w 1989 r. drugiej izby – Senatu i zastąpienie Rady Państwa przez
Prezydenta spowodowało dołączenie do posiadaczy prawa inicjatywy ustawodawczej
tych organów3.
Ten stan rzeczy zmieniła następnie Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., stanowiąc, iż
inicjatywa ustawodawcza przysługuje zarówno posłom, Senatowi, Prezydentowi RP,
Radzie Ministrów, jak też grupie 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (art. 118 ust. 1 i 2). Regulamin Sejmu dookreślił również, zgodnie z tradycją, że poselska inicjatywa ustawodawcza realizowana jest zbiorowo przez złożenie minimum 15
podpisów przez posłów pod danym projektem. Odmianą tego uprawnienia poselskiego
jest regulaminowo dozwolona możliwość występowania z projektami ustaw także przez
komisje sejmowe.

1
2
3

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 136.
Wyrok TK z dnia 23 lutego 1999 r., K 25/98.
M. Kruk, Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2,
s. 17.
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2. Obowiązki związane z podjęciem decyzji o przygotowaniu
projektu ustawy
Etap przygotowania projektu ustawy stanowi ważny element procesu kształtowania decyzji prawotwórczej. W jego ramach następuje zdefiniowanie głównych problemów, których rozwiązaniu służyć ma uchwalenie ustawy, a także ustalenie granic akceptowalnych kompromisów co do kształtu regulacji, jaki może ona przyjąć po przejściu
przez etap prac parlamentarnych. Merytoryczne przygotowanie projektu determinuje
w znaczącym stopniu końcowy kształt ustawy. Jest to także czas, kiedy na projektodawcę oddziałują intensywnie grupy interesów i reprezentujący je lobbyści próbujący wprowadzić do projektu korzystne dla nich rozwiązania prawne4. „Rzetelne i drobiazgowe
opracowanie projektu przed wniesieniem go pod obrady ciała ustawodawczego usprawnia późniejszy przebieg postępowania w parlamencie, wpływa też pozytywnie na jakość
prac i ich finalny efekt. Z tego względu propozycje ustawodawcze powinny być planowane z odpowiednio dużym wyprzedzeniem i bez pośpiechu, by zapobiec przypadkowości w ich wdrażaniu […]”5.
Przygotowanie projektu ustawy charakteryzuje się stosunkowo niewielkim sformalizowaniem w porównaniu z fazą parlamentarną obróbki projektu. W Polsce normatywna regulacja etapu przygotowania projektu dotyczy zaledwie dwóch podmiotów inicjatywy ustawodawczej: Senatu i Rady Ministrów. Pozostali projektodawcy przygotowują
projekty opierając się na wymogach ogólnych, obowiązujących wszystkie – bez wyjątku
– podmioty inicjatywy ustawodawczej6.
Od wszystkich projektodawców wymaga się jednak przestrzegania i uwzględnienia w regulacjach projektowych zasady pierwszeństwa prawa UE, która jest ściśle związana z bezpośrednią skutecznością prawa unijnego i z problematyką stosowania tego
prawa zarówno przez sądy, jak i organy administracji7.
Pierwszym etapem, na którym winna być uwzględniania zasada pierwszeństwa
prawa UE, jest faza podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu ustawy. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Zasad techniki prawodawczej, każdy projektodawca powinien zapoznać się ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w regulowanej
dziedzinie, nie ograniczając analizy wyłącznie do istniejącego prawa wewnętrznego,
lecz winien poznać również prawo międzynarodowe oraz prawo UE obowiązujące
4
5

6
7

Zob. P. Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010, s. 212–2013.
S. Patyra, Mechanizmy realizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów
ustaw, Toruń 2012, s. 164–165.
Ibidem, s. 166.
P. Mikłaszewicz, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych według orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji. Omówienie wybranych orzeczeń (1963–2005), Warszawa 2005, s. 1.
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w regulowanej dziedzinie8. Dokonanie tej czynności stanowi ważny element mechanizmu racjonalnego tworzenia prawa i pozwala na wybranie optymalnego w konkretnych
warunkach rozwiązania i przystąpienia do sporządzenia tekstu projektu ustawy9.
Z kolei obowiązkiem o formalnoprawnym charakterze dotyczącym każdego projektodawcy, jest konieczność zawarcia w uzasadnieniu ustawy odpowiedniego oświadczenia. Jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE od wnioskodawców wymagano zamieszczania w uzasadnieniu stwierdzenia o zgodności projektu z prawem UE lub
wyjaśnienia przyczyn odstępstw od tego prawa. Wskutek akcesji niniejszy wymóg uległ
istotnej modyfikacji. Aktualnie wymaga się od projektodawcy załączenia oświadczenia
o zgodności projektu z prawem UE albo oświadczenia, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem UE (art. 34 ust. 2 pkt 7 RegSej)10. Zmiana ta została wymuszona koniecznością respektowania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego,
stąd niedopuszczalne stało się uchwalanie norm sprzecznych z prawem UE bez względu
na okoliczności.
W wyniku nałożenia na podmioty inicjatywy konieczności spełniania tego obowiązku muszą one, jeszcze przed formalnym wniesieniem projektu do laski marszałkowskiej, dokonać analizy postanowień przygotowanego przez siebie projektu co do ich
zgodności z rozwiązaniami europejskimi.

3. Obowiązki projektodawcy społecznego, Prezydenta i Senatu
Należyte wykonanie powyższego obowiązku jest z pewnością najtrudniejsze dla
projektodawcy społecznego, który – w przeciwieństwie do pozostałych – nie dysponuje
profesjonalnym zapleczem mogącym dokonać odpowiedniej weryfikacji projektu pod
kątem jego zgodności z prawem UE. W literaturze w związku z tym sugerowano nawet,
by „«wypośrodkować» owe warunki stosownie do charakteru podmiotu uprawnionego
do inicjatywy ustawodawczej”11. Wskazano, że ewentualne niedociągnięcia formalne
w tym zakresie nie powinny komitetowi inicjatywy ustawodawczej utrudniać ich wnoszenia, podając, że w niektórych krajach wnioski obywatelskie przyjmują postać petycji, dzięki czemu wnioskodawcy uzyskują zwolnienie od konieczności respektowania

8

9
10

11

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. Zasady techniki prawodawczej
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 23.
Więcej na ten temat piszę w artykule pt. Procedura badania zgodności projektu ustawy z prawem UE
zawartym w niniejszej pracy.
M. Kruk, op. cit., s. 27.
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rozmaitych wymogów natury formalnej12. Stanowisko to nie zostało jednak uwzględnione w prawodawstwie13.
Prezydent przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta z pomocy
organu pomocniczego, jakim jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 143
Konstytucji). Instytucja ta składa się z wyspecjalizowanego zespołu urzędniczego, do
którego zadań należy dbałość o poprawną formę prawną aktów prezydenckich, a także
prowadzenie działań analitycznych oraz przygotowywanie rozstrzygnięć Prezydenta,
oczywiście stosownie do jego wskazówek i pod jego nadzorem14. W przypadku chęci
skorzystania przez głowę państwa z inicjatywy ustawodawczej wspiera go fachowy organ w postaci Biura Prawa i Ustroju, które funkcjonuje w ramach Kancelarii. Biuro
śledzi proces tworzenia prawa, analizując i zbierając informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania wniosku ustawodawczego. „Niezbędnym elementem warunkującym formalne rozpoczęcie przygotowań do sporządzenia projektu inicjatywy ustawodawczej jest zawsze aprobata prezydenta. Formalne przygotowanie projektu zlecane jest
powołanemu ad hoc zespołowi lub Biuru Prawno-Ustrojowemu”15. W związku z tym to
zespół lub Biuro dokonuje weryfikacji postanowień projektu pod względem ich zgodności z prawem UE i przygotowuje treść oświadczenia o zgodności z prawem UE wymaganego Regulaminem Sejmu.
W Senacie projekt ustawy może zainicjować grupa co najmniej 10 senatorów lub
komisja senacka (art. 76 ust. 1 RegSen). Aby inicjatywa ta była skuteczna, konieczne
jest przedłożenie Marszałkowi Senatu trzech dokumentów: wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, projektu ustawy oraz uzasadnienia, które zawierać powinno m.in.
oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem UE albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem UE (art. 77 ust. 2 pkt 6 RegSen).
Złożenie wniosku jest konieczne z tego względu, że skorzystanie przez Senat z prawa
inicjatywy ustawodawczej wymaga zaangażowania i zgody całej izby wyrażonej w formie uchwały. O podjęciu tego postępowania Marszałek Senatu powiadamia dodatkowo
Marszałka Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów.
Sam Marszałek Senatu nie dokonuje weryfikacji projektu pod kątem merytorycznym, a jedynie formalnym, kierując go do właściwych komisji w razie niestwierdzenia
12
13

14

15

Ibidem, s. 27.
Jedynym przywilejem wnioskodawcy społecznego jest to, że na etapie zbierania 1000 podpisów pod
projektem ustawy nie trzeba załączać niniejszego oświadczenia. Jest to związane z tym, że uzasadnienie
musi być dołączone dopiero w chwili składania u Marszałka Sejmu w celu rejestracji komitetu inicjatywy. M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001, s. 123.
P. Sarnecki, Art. 143, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 1999, s. 1.
R. Balicki, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym, Wrocław
2001, s. 62.
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braków. W sferze uprawnień Marszałka nie leży zatem rozstrzyganie, czy treść oświadczenia pokrywa się z faktycznym stanem prawnym.
Regulamin Senatu przyznaje wnioskodawcy lub rozpatrującym projekt komisjom
prawo do żądania przedstawienia informacji od ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w terminie przez siebie wyznaczonym, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności projektu lub
zgłoszonych do niego poprawek z prawem UE (art. 78a RegSen)16.
Analiza zagadnienia związanego z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa prawa
UE może być również przedmiotem prac nie tylko tych komisji senackich, do których
został skierowany projekt ustawy w pierwszym czytaniu, ale także innych komisji funkcjonujących w Senacie, gdyż te mogą zostać poproszone o wyrażenie opinii o projekcie
lub jego części (art. 79 ust. 2 RegSen).
W przypadku pozytywnie zakończonego głosowania w Senacie nad uchwałą
w sprawie wniesienia inicjatywy ustawodawczej i przekazania uchwały Marszałowi Sejmu, do uchwały tej należy m.in. załączyć informację o zgodności projektu z prawem UE
albo o pozostawieniu poza obszarem regulacji tego prawa (art. 83 ust. 1 pkt 2 RegSen).

4. Obowiązki Rady Ministrów
Dla rządowego trybu przygotowywania projektów ustaw naczelne znaczenie posiada uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy
Rady Ministrów17. Zgodnie z jej treścią uprawnionym do opracowania ustawy, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do
rozpatrzenia jest organ wnioskujący, a dokładniej: członek Rady Ministrów (stosownie
do zakresu swojej właściwości), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inny podmiot,
jeżeli uzyskał upoważnienie premiera lub upoważnienie takie wynika z przepisów odrębnych, w szczególności upoważniony w tym zakresie pełnomocnik Rządu (§ 20 ust. 1
RegRM). Katalog podmiotów przygotowujących projekty ustaw w wymiarze rządowym
jest dość szeroki. Między innymi z tego względu, jak i z uwagi na dysponowanie wyspecjalizowanym aparatem legislacyjnym, RM jest najintensywniejszym i najskuteczniejszym podmiotem inicjatywy ustawodawczej18. Decentralizacja rządowego procesu tworzenia prawa, przejawiająca się w przygotowywaniu projektów przede wszystkim

16

17
18

Zob. odpowiednie uwagi na temat w opracowaniu mojego autorstwa pt. Procedura badania zgodności
projektu ustawy z prawem UE, zawartym w niniejszej pracy.
M.P. poz. 979.
P. Kuczma, op. cit., s. 21.
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w resortach, powoduje jednak, że projekty uwzględniają głównie interesy poszczególnych ministerstw, a nie Rady Ministrów jako całości19.
Rada Ministrów wykorzystuje organy pełniące funkcje obsługowe pomocnicze
działające przy premierze, czyli: Radę Legislacyjną i Rządowe Centrum Legislacji (tzw.
instytucjonalne zaplecze rządu20). Organy te dbają o spójność działania RM, przygotowują i koordynują prace pełniąc funkcję służebną wobec rządu. Ich działalność wykracza jednak poza czynności techniczno-organizacyjne. To głównie na nich, obok projektodawcy sensu stricto, spoczywa ciężar analizy projektu podczas rządowej procedury
legislacyjnej pod kątem jego zgodności z prawem UE.
Podjęcie prac nad projektem może nastąpić m.in. wtedy, gdy wynika to z konieczności wdrożenia lub wykonania prawa UE. Powinno je jednak poprzedzić złożenie wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych, aby zapewnić
transparentność procesu stanowienia prawa i by oprzeć ten proces na jednej z podstawowych zasad leżących u podstaw funkcjonowania RM – zasadzie planowania21.
W przypadku projektu aktu normatywnego organ wnioskujący opracowuje uzasadnienie projektu, które powinno zawierać m.in. oświadczenie tego organu co do zgodności projektu z prawem UE (§ 27 ust. 3 pkt 4 lit. a RegRM). Jeżeli natomiast celem projektu ustawy albo projektu rozporządzenia jest wdrożenie prawa UE, to organ
wnioskujący winien dodatkowo załączyć do projektu tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy lub dyrektyw, których wdrożenie jest celem projektu, oraz projektowanych przepisów prawa polskiego (tzw. tabeli zgodności) oraz wyjaśnić przyczyny wejścia w życie ustawy albo rozporządzenia lub niektórych ich przepisów w danym terminie
oraz wskazać, czy proponowany termin wejścia w życie uwzględnia wymogi w zakresie
terminów wdrożenia dyrektywy lub dyrektyw (tzw. „wyjaśnienia terminu wejścia w życie”) – § 30 ust. 1 RegRM.
Na organ wnioskujący nałożono również obowiązek uzgadniania z Rządowym
Centrum Legislacji każdego projektu założeń projektu ustawy oraz projektu aktu normatywnego pod względem prawnolegislacyjnym, „co implikuje uprawnienie RCL do żądania dokonania przez projektodawcę stosownych zmian w projekcie podyktowanych
względami systemowości (zgodności z konstytucją, umowami międzynarodowymi, prawem UE), a także wymogami wewnątrzsystemowej spójności regulacji oraz jej zgodności z zasadami techniki legislacyjnej”22.
19

20

21
22

C. Kosikowski, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w procesie tworzenia prawa, „Przegląd
Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 121.
G. Rydlewski, Rządowy proces decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002, s. 115.
M. Mistygacz, Rząd w Procesie Ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2002, s. 180.
A. Proksa, Miejsce i rola Rządowego Centrum Legislacji, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 1, s. 61.
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Już od początku utworzenia tego organu miał on za zadanie dokonywać obsługi
Rady Ministrów w szczególności przez współdziałanie z Komitetem Integracji Europejskiej23 w sprawie harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa Wspólnot Europejskich.
Obecnie RCL, jako podmiot podlegający bezpośrednio premierowi, jest organem
samodzielnym pod względem organizacyjnym i finansowym, dzięki czemu ma możliwość przezwyciężania negatywnych skutków tworzenia prawa na poziomie rządowym,
które wynikają z resortowości tego procesu. RCL kontroluje i koordynuje zatem rządowy proces legislacyjny, choć nie jest władne do ingerencji w sposób władczy, gdyż nie
posiada uprawnień do wydawania poleceń organom wnioskującym. „W praktyce legislacyjnej RCL udziela także (w coraz szerszym zakresie, w miarę budowy własnych kadr
legislatorów) wszechstronnej pomocy służbom legislacyjnym ministerstw i urzędów
centralnych, opracowując na ich prośbę (wniosek) konkretne przepisy, których sformułowanie rodzi zasadnicze problemy natury prawnej”24. Także ministrowie zwracają się
o opracowanie pewnych przepisów lub poprawienie przygotowanej wcześniej w resortach roboczej wersji projektu przed jego formalną afiliacją jako projektu autorstwa danego ministerstwa. Takim sposobem RCL odciąża inne organy na etapie tworzenia prawa,
zapewniając profesjonalną analizę i pomoc25. W sposób szczególny RCL współdziała
z ministrem właściwym do spraw członkostwa RP w Unii Europejskiej, zajmując się
kwestiami dostosowania prawa polskiego do prawa UE oraz jego wykonywania26.
Do obowiązków RCL należy zaliczyć współdziałanie z Radą Legislacyjną (dalej:
RL) w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod względem
ich zgodności z Konstytucją RP oraz spójności z polskim systemem prawa27. Ich realizacja następuje m.in. w sytuacji, gdy projekt założeń projektu ustawy lub projekt aktu
normatywnego dotyczy szczególnie istotnych skutków prawnych, społecznych lub gospodarczych. Wówczas to organ wnioskujący występuje z wnioskiem do Prezesa RCL,
aby ten skierował projekt do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną (§ 37 ust. 1 RegRM). Wniosek organu wnioskującego nie jest dla Prezesa RCL wiążący. Innymi słowy
to RCL decyduje, czy waga sprawy wymaga, by konieczne było uzyskanie opinii Rady
Legislacyjnej28. Nie można wykluczyć występowania z takim wnioskiem w sprawach
23

24
25
26
27
28

Zniesiony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U.
Nr 161, poz. 1277).
A. Proksa, op. cit., s. 61.
Ibidem.
Art. 14c pkt 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392).
Art. 14c pkt 8 ustawy o Radzie Ministrów.
Z własnej inicjatywy może o opinię wystąpić w każdym przypadku Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego
Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów (§ 37 ust. 2).
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związanych z prawem UE, a wręcz wydaje się, że w wielu przypadkach tego typu sprawy będą determinować ten tryb drogi uzgodnieniowej. Do zadań Rady Legislacyjnej
należy przecież opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w szczególności projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem UE oraz spójności z obowiązującym systemem prawa. Rada Legislacyjna
formułowanie również wnioski lub opinie dotyczące metod i sposobów wdrażania prawa UE29.
Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Żaden z organów władzy
publicznej nie dysponuje podobnym zespołem wyróżniającym się zarówno profesjonalnym składem i szczególnym statusem prawnym jego członków, jak i zakresem zadań,
których realizację temu organowi powierzono. RL może również „wskazywać na obszary prawa wymagające uporządkowania, w tym kodyfikacji, nowelizacji, harmonizacji
z prawem europejskim”30. Niestety, opinie RL, wskutek resortowego modelu tworzenia
prawa, odnoszą się do wybranych zagadnień bez uwzględniania ich znaczenia w systemie prawa. Prowadzi to w konsekwencji do braku spójności prawa. Ponadto projekty
ustaw są opiniowane przez RL stosunkowo wcześnie, to znaczy jeszcze przed dokonaniem uzgodnień z partnerami społecznymi, podczas których dochodzi często do modyfikacji zaopiniowanych już rozwiązań31. Mankamentem opinii przygotowywanych przez
RL jest ich niewiążący charakter, co ogranicza pełne wykorzystanie możliwości tej instytucji w procesie rządowego tworzenia prawa. Wskazuje się także, że projektodawcy
zbyt rzadko zwracają się o opinie do RL, traktując tę czynność jako swego rodzaju przeszkodę w szybkim prowadzeniu procesu legislacyjnego32.
W ramach procedury uzgodnieniowej minister właściwy do spraw członkostwa RP
w Unii Europejskiej przedstawia dodatkowo opinię o zgodności projektu z prawem UE.
W przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa UE minister w opinii
wskazuje również regulacje projektu, które wykraczają poza ten cel (§ 42 RegRM).
Zwołanie konferencji uzgodnieniowej przez organ wnioskujący ma charakter uznaniowy. Z założenia służyć ma właściwemu przygotowaniu projektu rządowego, zarówno
pod względem prawnym, jak i legislacyjnym. W efekcie następuje zmiana treści projektu
zgodnie z ustaleniami. Konferencję organizuje się, gdy – zdaniem organu wnioskującego
29

30
31
32

§ 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady
Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. Nr 6, poz. 21).
C. Kosikowski, op. cit., s. 118.
Ibidem, s. 122.
M. Frączkiewicz [et al.], Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów – zadania i organizacja,
„Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 1, s. 210.
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– przyczyni się ona do właściwego prowadzenia uzgodnień lub opiniowania projektu
dokumentu rządowego, w szczególności w przypadku zgłoszenia do projektu licznych
uwag (§ 44 ust. 1). Jak widać, kryteria uruchomienia tego mechanizmu są bardzo płynne
i pozostawiają organowi wnioskującemu w zasadzie pełną swobodę inicjacji. Konferencję uzgodnieniową może również zorganizować Kancelaria Prezesa RM, jeżeli z taką
propozycją wystąpi organ wnioskujący. W konferencji zobowiązani są uczestniczyć
przedstawiciele podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu w ramach uzgodnień lub
opiniowania. Warto zwrócić uwagę, że podczas konferencji uzgodnieniowej następuje
również wyjaśnienie uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu z prawem UE
(§ 45 ust. 3 RegRM). Bez względu zatem na przyczynę inicjującą konferencję uzgodnieniową, w jej toku następuje obligatoryjne badanie zgodności projektu z prawem UE, jeżeli są w tym względzie jakiekolwiek wątpliwości. Świadczy to o wadze, jaką przywiązuje się do konieczności respektowania zasady pierwszeństwa podczas rządowej
procedury legislacyjnej.
Do obowiązków organu wnioskującego należy również przedstawienie wyników
zasięgniętych opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym (§ 51
ust. 1 pkt 2 RegRM).
Dbałość o realizację zasady pierwszeństwa prawa UE jest dostrzegalna także na
etapie jego rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów, do którego kierowane
są projekty po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych lub po opiniowaniu
projektu (§ 58 RegRM). Organ wnioskujący, składając wniosek o rozpatrzenie projektu
dokumentu rządowego, jest zobowiązany załączyć dodatkowo m.in.: 1) opinię o zgodności projektu z prawem UE i własne stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag
przedstawionych w opinii; 2) tabelę zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminów wejścia w życie – w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej; 3) tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia
w życie – w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa UE;
4) w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa UE – projekty aktów
wykonawczych, których obowiązek przewiduje projekt ustawy (§ 60 ust. 3 pkt 3, 5–7
RegRM).
W razie braku opinii o zgodności projektu z prawem UE, Sekretarz Stałego Komitetu RM może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie tej opinii Komitetowi. Dostarczenie następuje za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu, który o opinię wystąpił. Na ministrze
w takiej sytuacji spoczywa obowiązek przygotowania żądanego dokumentu. Dopuszczalne, a wręcz pożądane byłoby, aby minister przekazał opinię w terminie zasugerowanym
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przez Sekretarza Stałego Komitetu, tak aby jej brak nie hamował dalszych prac nad
projektem. Dopiero po otrzymaniu opinii zawierającej uwagi Sekretarz Stałego Komitetu przekazuje ją organowi wnioskującemu, który to organ zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii (§ 61 ust. 3 RegRM). Jak widać, regulaminodawca przywiązuje duże znaczenie do
opinii ministra. Wynika to w głównej mierze z faktu, że minister spraw zagranicznych
zajmuje się w swojej działalności problematyką europejską, w związku z czym pracownicy tego ministerstwa powinni posiadać wiedzę na temat brzmienia regulacji unijnych
i dokonać odpowiedniej weryfikacji postanowień zawartych w projekcie z przepisami
wspólnotowymi.
Jeszcze przed wniesieniem projektu ustawy lub projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez RM organ wnioskujący ma obowiązek skierowania projektu do RCL
z wnioskiem o jego rozpatrzenie przez komisję prawniczą. Do projektu należy załączyć
opinię o zgodności projektu z prawem UE, a w przypadku projektu ustawy mającej na
celu wdrożenie prawa UE – projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy (§ 72 ust. 2 pkt 2 i 3 RegRM). Jeżeli załączniki nie będą
dołączone, to Prezes RCL może zwrócić się do organu wnioskującego, by ten braki uzupełnił, określając termin na dokonanie tej czynności. W razie braku wypełnienia wniosku Prezes RCL zwraca projekt organowi wnioskującemu.
Komisji prawniczej przyznano nie tylko specjalistyczne zadania, ale również zapewniono odpowiedni skład fachowo-prawniczy, obejmujący przedstawicieli ministerstw i urzędów wyznaczonych przez Prezesa RCL, a także zaproszonych – w zależności od potrzeb – przedstawicieli innych organów i instytucji. Przez to komisja nabywa
charakteru organu między- i pozaresortowego. Z uwagi na to, że jej skład jest zmienny,
dostosowany do rozpatrywanego projektu, może to rodzić problemy z utrzymaniem
określonego profilu legislacyjnego. Komisja jest jednak w pewnej mierze wyrazem zinstytucjonalizowanej potrzeby zagwarantowania jednolitości ustawodawstwa33.
Warto zwrócić uwagę, że komisja prawnicza może zarówno samodzielnie rozstrzygać zagadnienia prawne dotyczące zgodności projektu z prawem UE, jak i zwracać się
o ich rozstrzygnięcie, na wniosek przewodniczącego, do przedstawiciela urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa RP w Unii Europejskiej (§ 75 ust. 3
RegRM).
W wyniku prac podejmowanych w komisji prawniczej ustala się brzmienie projektu
aktu normatywnego pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym. Jeżeli w trakcie tych czynności wyłonią się nowe zagadnienia legislacyjne, są one rozstrzygane przez
33

A. Szmyt, Rządowe postępowanie projektodawcze, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze
w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 136.
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przewodniczącego komisji prawniczej. Organ wnioskujący, przed skierowaniem projektu
do rozpatrzenia przez rząd, sporządza tekst projektu, uwzględniając ustalenia dokonane
przez komisję prawniczą34.
Projekt dokumentu rządowego wnosi organ wnioskujący za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów (§ 82 ust. 1 RegRM). Do wniosku o rozpatrzenie projektu dołącza
m.in.: 1) opinię o zgodności projektu ustawy z prawem UE i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii; 2) tabelę
zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminów wejścia w życie –
w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa UE; 3) tabelę zgodności
oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie – w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa UE; 4) w przypadku projektu ustawy mającej na celu
wdrożenie prawa UE – projekty aktów wykonawczych, których obowiązek przewiduje
projekt ustawy (§ 83 ust. 2 pkt 3, 5–7).
Jeżeli do projektu nie dołączono opinii o zgodności projektu z prawem UE, Sekretarz RM może wystąpić do organu wnioskującego o uzupełnienie tego braku, a w razie
nieusunięcia braku w terminie – może zwrócić projekt organowi wnioskującemu. Sekretarz nie musi jednak korzystać z takiego radykalnego rozwiązania, ale – w razie braku
opinii – wystąpić o przekazanie jej Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra do
spraw członkostwa RP w Unii Europejskiej. W takiej sytuacji to minister będzie musiał
dokonać analizy projektu z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa prawa UE.
Istnieje ponadto możliwość rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, mimo
braku załączenia opinii o zgodności z prawem UE, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez premiera (§ 84 ust. 4 RegRM).
Rada Ministrów rozstrzyga przedłożone jej sprawy kolegialnie w drodze uzgodnienia przyjmując projekt bez zmian, wprowadzając do projektu poprawki lub odrzucając
go. W przypadku nieosiągnięcia uzgodnienia projekt rozstrzygnięcia może zostać z inicjatywy premiera poddany pod głosowanie. Rozstrzygnięcie zapada wówczas zwykłą
większością głosów obecnych członków Rady Ministrów. W przypadku równiej liczby
głosów decydujące znaczenie ma głos premiera (§ 15 ust. 2–3 RegRM).

5. Zakończenie
Zasada pierwszeństwa, wyrażona po raz pierwszy w orzeczeniu Costa, a następnie
potwierdzona i rozwinięta w późniejszych rozstrzygnięciach ETS, stanowi rudymentarną

34

Tylko w uzasadnionych przypadkach Prezes RCL może zwolnić projekt od rozpatrywania go przez komisję prawniczą, pod warunkiem, że organ wnioskujący wprowadzi do projektu określone poprawki.
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zasadę prawa unijnego, mimo braku jej formalnego sformułowania w traktatach35. Jest
ona również w sposób szczególny przestrzegana na etapie tworzenia ustaw, jeszcze podczas ich projektowania, tj. przed formalnym wniesieniem projektu ustawy do laski marszałkowskiej. W proces dbałości o spójność krajowego systemu prawa z systemem unijnym zaangażowano organy wewnętrzne, które posiadają odpowiednie zaplecze eksperckie,
by dokonywać porównania przepisów i ich weryfikacji z punktu widzenia zgodności
z prawem UE. Wynik tej analizy przyjmuje postać sformalizowanego oświadczenia stanowiącego niezbędną część uzasadnienia do projektu ustawy, z którego jasno będzie wynikać, iż konkretny projekt ustawy jest zgodny z prawem UE. Jest to bowiem jedyny
wymóg do spełniania wymagany na gruncie Regulaminu Sejmu, będący konsekwencją
zasady pierwszeństwa prawa unijnego.
Obowiązki projektodawców w związku z koniecznością respektowania zasady
pierwszeństwa prawa UE, zwłaszcza gdy idzie o Senat i Radę Ministrów, są zróżnicowane, co wynika z odmienności związanych z profesjonalnym zapleczem legislacyjnym,
jakim konkretny organ dysponuje, oraz z funkcją i zadaniami organu determinowanymi
jego pozycją ustrojową. Należy jednak zauważyć, że prawodawca dąży do ujednolicenia
obowiązków i związanych z nimi procedur wprowadzając jednolite zasady dla pozostałych podmiotów inicjatywy ustawodawczej. W przypadku projektodawcy społecznego
wydaje się to jednak niepotrzebnym obowiązkiem, gdyż dokonanie przez niego rzetelnej
analizy projektu pod względem jego zgodności z prawem UE może być utrudnione. Nie
dysponuje on bowiem zaufanym, zinstytucjonalizowanym aparatem eksperckim. Z kolei dopuszczona regulaminowo możliwość rozpatrywania rządowego projektu ustawy,
mimo braku załączenia opinii o zgodności z prawem UE, ukazuje, że podczas przedparlamentarnego etapu tworzenia prawa do zasady pierwszeństwa prawa UE podchodzi się
z daleko mniejszym rygoryzmem niż podczas prac w parlamencie.

35

S. Biernat, Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po traktacie z Lizbony, „Gdańskie Studia Prawnicze”
2011, t. XXV, s. 49 i 57.
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Udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa europejskiego
1. Wprowadzenie
Akcesja państwa do Unii Europejskiej bardzo silnie oddziałuje na funkcjonowanie
krajowych organów władzy1. Przyjmuje się, że zmiany zachodzące w funkcjonowaniu
organów państwowych mają wręcz charakter istotnych zmian ustrojowych2. Szczególnie
istotne przeobrażenia zachodzą w odniesieniu do funkcjonowania krajowych organów
ustawodawczych3 i wykonawczych4. Członkostwo w Unii Europejskiej doprowadziło
więc do ograniczenia kompetencji Sejmu i Senatu RP i – jednocześnie – do zwiększenia
możliwości działania Rady Ministrów. Dokonane zmiany są jednak konsekwencją regulacji funkcjonujących w Unii – w sprawach uregulowanych rozporządzeniami europejskimi
1

2

3

4

Prawo europejskie wpływa także na zakres kompetencji i sposób ich wykonywania przez krajowe organy
administracji; zob. np. S. Dudzik, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, [w:]
S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny, jego skutki, Zakamycze 2003, s. 231.
Zob. S. Biernat, Wstęp, [w:] S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), op. cit., s. 9. Nieprzypadkowo
też funkcjonowanie państwa w strukturach integracyjnych wiąże się z konsekwencjami w postaci odpowiednich zmian w ich konstytucjach; zob. szerzej W. Orłowski, Zmiany w konstytucjach związane
z członkostwem w Unii Europejskiej, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011, passim oraz K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Europeizacja konstytucji państw członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, passim. O polskiej próbie „europejskiej” nowelizacji konstytucji zob.
R. Balicki, Rozdział europejski w polskiej Konstytucji – rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym z 2011r., [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne
państw członkowskich, Wolters Kluwer 2014, s. 185.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że parlamenty państw członkowskich tracą ok. 2/3 swoich dotychczasowych kompetencji ustawodawczych; zob. J. Barcz, Parlament a Unia Europejska. Analiza
prawna na przykładzie doświadczeń Austrii (wraz z podstawowymi dokumentami), Warszawa 1999,
s. 11. Zob. też C. Mik, Polskie organy państwowe wobec perspektywy przystąpienia RP do Unii Europejskiej, [w:] C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Toruń
1997, s. 161 i n. oraz J. Barcz, Struktura przyszłego traktatu akcesyjnego Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej wraz z wybranymi odniesieniami konstytucyjnoprawnymi, [w:] E. Popławska (red.),
Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 314.
Teza o tym, że to właśnie rządy państw członkowskich stają się największym beneficjentem procesu integracji nie jest kwestionowana (zob. np. M. Grzybowski, Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Polska w Unii Europejskiej. XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Wierzba
3–5 czerwca 2004, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 17), jednak R. Grzeszczak zwraca także
uwagę na pojawiające się ograniczenia kompetencji, zob. R. Grzeszczak, Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 59.
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wydawanie krajowych regulacji prawnych byłoby możliwe jedynie w przypadku odpowiedniej regulacji zawartej w normach prawa europejskiego5, natomiast w sprawach
unormowanych przez dyrektywy rolą parlamentu państwa członkowskiego jest konkretyzacja prawa europejskiego6. Sytuacja taka prowadzi do zjawiska nazwanego „deficytem demokracji”7. Deficyt ten jest w znacznym stopniu wynikiem oddalenia ośrodków
uprawnionych do podejmowania decyzji od człowieka, a w efekcie także narastającego
poczucia obywateli państw członkowskich, że mają niewielki wpływ na funkcjonowanie
struktur decyzyjnych Unii8.
Wzrost znaczenia organów wykonawczych państw członkowskich ma natomiast
swoje źródła w samym przebiegu procesu integracji. Wspólnoty Europejskie kształtowały się jako organizacja współpracy międzyrządowej, a w konsekwencji stosunkowo
łatwo doszło do dominacji struktur krajowej administracji nad parlamentami narodowymi9. Co więcej – organy administracji państw członkowskich bardzo szybko stworzyły
mechanizmy współpracy z biurokracją europejską10. Dodać też należy, iż późniejsze
procesy integracyjne umacniały silną „biurokrację brukselską”, której uprawnienia rosły
z racji narastania powiązań transnarodowych11.

2. Konstytucyjna pozycja Rady Ministrów
Uwzględniając regulację zawartą w Konstytucji RP, można Radę Ministrów zdefiniować jako naczelny organ władzy wykonawczej prowadzący politykę wewnętrzną
5

6

7

8

9

10

11

Zob. B. Pawłowski, Wykonywania prawa Unii Europejskiej przez Sejm, [w:] Rola Sejmu w Unii Europejskiej. Seminarium dla nowo wybranych posłów VI kadencji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007,
s. 21.
Jedynie na marginesie warto zaznaczyć, że rola parlamentu ulegać będzie nieznacznemu zróżnicowaniu
w zależności od stopnia szczegółowości dyrektywy, szerzej o zasadach stosowania prawa wspólnotowego przez instytucje krajowe zob. np. M. Górka, Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez
państwa i podmioty prywatne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Pracownia Duszycki oraz Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, s. 28 i n.
Zob. P.M. Defarges, Le déficit démocratique, „Defense nationale” 2000, Nr 12, s. 135 oraz R. Balicki,
Demokracja oraz jej deficyt w Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 4, s. 11.
Zjawisko to ma jednak złożony charakter, zob. P. Craig, The Nature of the Community: Integration, Democracy and Legitimacy, [w:] P. Craig, G. de Burca (red.), The Evolution of the EU Law, Oxford University Press 1999, s. 23 i n.
Zob. też T.G. Grosse, Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego przezwyciężania,
[w:] U. Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 84 i n.
Zob. np L.F.M. Besselink, The separation of powers under Netherlands constitutional law and European
integration, European Public Law 1997, s. 313–321.
Niekiedy w literaturze przedmiotu pojawia się wręcz teza o swoistym zespoleniu („fuzji”) administracji
krajowej i ponadnarodowej, zob. W. Wessels, An Ever Closer Fusion? A Dynamic Macropolitical View
on Integration Process, „Journal of Common Market Studies” 1997, vol. 2, p. 267.
Zob. Z. Czachór, Parlament państwa członkowskiego UE a badanie zgodności projektów aktów prawa
wspólnotowego z zasadą subsydiarności, „Studia Europejskie” 2006, nr 1, s. 45.
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i zagraniczną państwa, kierujący administracją rządową oraz realizujący inne zadania
w zakresie polityki państwa. Chcąc zdefiniować konstytucyjne kompetencje takiego organu jak Rada Ministrów, można to uczynić na – co najmniej – dwa sposoby: zamieścić
katalog enumeratywnie wymienionych kompetencji, bądź też wprowadzić do konstytucji klauzulę kompetencyjną12. W Konstytucji RP z 1997 r. wykorzystane zostały obie te
metody. W art. 146 ust. 2, przez użycie sformułowania „Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego” zawarte zostało domniemanie kompetencji na rzecz Rady Ministrów, a jednocześnie art. 146 w swym ust. 3 zawiera katalog przykładowych kompetencji rządu13.
Podstawowe kompetencje Rady Ministrów określone zostały w art. 146 ust. 1,
w którym konstytucja stanowi, iż Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP, oraz w art. 146 ust. 3, stwierdzającym, iż kieruje ona administracją rządową. Stosując pojęcie kierownictwa, konstytucja wyznacza jednocześnie pozycję Rady
Ministrów w całym pionie administracji rządowej. Pojęcie to utożsamiane jest zwykle
z hierarchicznym podporządkowaniem, określanym czasem jako nadzór dyrektywny.
System taki występuje, gdy organ kierujący ma możliwość ingerowania w działalność
podległych mu organów, łącznie z wydawaniem wiążących poleceń. Zasada domniemania kompetencji – głosząca, iż do Rady Ministrów „należą sprawy polityki państwa nie
zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego” – wzmacnia
jej pozycję, w szczególności wpływa to na relacje między rządem a prezydentem14. Natomiast wśród podstawowych kierunków działania Rady Ministrów określonych
w art. 146 ust. 4 Konstytucja RP wymienia także „sprawowanie ogólnego kierownictwa
w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi”.
Tak więc, zgodnie z normami Konstytucji RP to właśnie Rada Ministrów prowadzi
politykę zagraniczną państwa i sprawuje w tej dziedzinie „ogólne kierownictwo”15. Natomiast Prezydent RP, wbrew użytemu w Konstytucji pojęciu określającym go – w art. 126
12

13

14

15

Zob. R. Balicki, Komentarz do art. 146, [w:] M. Haczkowska (red.), Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 360–361.
Należy więc podkreślić, że umieszczenie takiego wyliczenia przykładowych kompetencji jest zbędne,
a wykaz ten może stanowić jedynie swoistą ilustrację zadań będących w gestii Rady Ministrów; zob.
P. Sarnecki, Komentarz do art. 146, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 146.
Zob. W. Sokolewicz, Niektóre problemy działania egzekutywy na tle Konstytucji RP z 1997 r., [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2012,
s. 375.
Ogólne kierownictwo definiowane jest w doktrynie jako możliwość podejmowania interwencji przez
organy podlegające bezpośrednio Radzie Ministrów także wobec jednostek spoza struktury organów
administracji rządowej oraz wobec osób fizycznych i prawnych. Czynić to może także poprzez wykorzystanie innych środków aniżeli klasyczna dyplomacja; zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 703–704.
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– jako najwyższego przedstawiciela RP16 „nie ma wynikających z przepisów Konstytucji
uprawnień do samodzielnego prowadzenia polityki zagranicznej RP”17.
Zarówno pojęcie polityki zagranicznej, jak też sposób realizacji zadań związanych
z członkostwem w Unii Europejskiej nie zostały jednak zdefiniowane w Konstytucji RP
i konieczność ich doprecyzowania pozostawiono doktrynie18 i orzecznictwu. Trybunał
Konstytucyjny musiał odnieść się do powyższych kwestii w postanowieniu rozstrzygającym spor kompetencyjny między Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów o reprezentowanie Polski podczas posiedzeń Rady Europejskiej19. Konieczne było zwłaszcza określenie, do jakiego zakresu spraw – polityki wewnętrznej czy też zagranicznej
– zaliczyć można kwestię spraw związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej. Trybunał stanął wówczas na stanowisku, że „stosunki Polski z Unią Europejską
nie dadzą się zamknąć w konstytucyjnych ramach «polityki zagranicznej» ani też «polityki wewnętrznej». Prawo Unii Europejskiej stanowi zarazem część krajowego porządku prawnego. Jest stosowane przez polskie organy państwowe. W tym zakresie konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej można uznać za należące do sfery polityki
wewnętrznej”20. Polityka europejska uzyskuje więc charakter specyficznych działań mających swoje bezpośrednie konsekwencje w polityce wewnętrznej, ale realizowanych
przy użyciu mechanizmów właściwych dla polityki zagranicznej.
Tak więc, niezależnie od dokonanego przyporządkowania spraw związanych
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, konstytucyjna regulacja kompetencji Rady
Ministrów upewnia, że to właśnie ten organ jest właściwy do kształtowania i realizowania polityki państwa w tym zakresie. Jest to także zgodne z przyjętym w Polsce parlamentarno-gabinetowym systemem rządów.
16

17

18

19
20

Zob. też propozycję, aby w miejsce zastosowanego pojęcia „najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej
Polskiej” użyć pojęcia „reprezentant państwa”; zob. R. Balicki, Relacje między organami władzy wykonawczej – na drodze do systemu kanclerskiego, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane
zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 329. Propozycja taka jest także konsekwencją poglądów doktryny, w których akcentuje się, że funkcja reprezentanta jest klasyczną funkcją głowy
państwa, a prezydent, jako żywy symbol państwa reprezentuje je w jego jednolitości i w sposób ciągły; zob.
Z. Witkowski, Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji,
Niemiec i Włoch, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 330.
Postanowienie TK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wniosku Prezesa Rady Ministrów dotyczącego sporu kompetencyjnego w sprawie określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej, Kpt 2/08;
OTK 2009, nr 5a, poz. 78.
Zob. np. R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania polityki zagranicznej, [w:] R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 272
oraz J. Jaskiernia, Współdziałanie Prezydenta w Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej, „Państwo i Prawo” 2010, nr 6, s. 3.
OTK 2009, nr 5a, poz. 78.
Ibidem.
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3. Kompetencje Rady Ministrów w zakresie współtworzenia prawa
3.1. Rada Ministrów jest najważniejszym krajowym organem, na którym spoczywa
główna rola w współtworzeniu prawa europejskiego, zarówno pierwotnego, jak i pochodnego21.
Procedury dotyczące zasad tworzenia prawa pierwotnego Unii Europejskiej (tj.
traktatów założycielskich i rewizyjnych oraz akcesyjnych) są zróżnicowane, jednak
w każdym przypadku szczególna jest rola krajowych organów władzy wykonawczej22.
Polska jest w nich instytucjonalnie reprezentowana przez Radę Ministrów, ponieważ
„rząd jest jedynym organem posiadającym uprawnienie do uczestnictwa w pracy Rady
Unii”23. Zasada jest więc taka, że to właśnie Prezes Rady Ministrów reprezentuje Polskę
podczas posiedzeń Rady Europejskiej, jednak – co potwierdził TK w rozstrzygnięciu
dotyczącym sporu kompetencyjnego – Prezydent może uczestniczyć w konkretnym posiedzeniu Rady, o ile jest to istotne dla realizacji jego zadań określonych w art. 126 Konstytucji RP. Stanowisko Polski zawsze ustalane jest przez Radę Ministrów, jednak Prezydent RP winien mieć możliwość, aby się do niego odnieść24.
3.2. Szczególną jednak rolę Rada Ministrów ma do zrealizowania w procesie implementacji prawa europejskiego (w tym zwłaszcza w zakresie jego transpozycji)25. Regulacje prawa europejskiego pozostawiają państwom członkowskim wybór odpowiedniej formy krajowego aktu prawnego, jednak dla skutecznej realizacji transpozycji
21

22

23

24

25

O rozumieniu pojęcia prawa Unii Europejskiej oraz możliwych jego podziałach zob. J. Galster, Porządek
prawny Unii Europejskiej, [w:] J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem
Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, TNiOK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 313 i n.
Zob. R. Grzeszczak, A. Zawidzka, Tworzenia prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 56.
P. Sadowski, Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2004, s. 460.
Zob. S. Biernat, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, Warszawa 2011, s. 93.
Na marginesie głównych rozważań należy podkreślić, że terminy implementacja i transpozycja są niekiedy używane zamiennie (zob. np. J. Barcz [et al.], Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 37 oraz M. Kapko, Zapewnienie skuteczności prawa Unii
Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011, s. 123), jednak zakresy treściowe tych terminów są zróżnicowane. Implementacja (wdrażanie) jest terminem szerszym i oznacza podjęcie wszelkich koniecznych działań (zarówno formalnych, jak i faktycznych) w celu wprowadzenia do porządku krajowego
europejskiego aktu prawnego. Natomiast transpozycja jest realizowana przez krajową działalność legislacyjną (np. uchwalenie ustawy) i winna być rozumiana jedynie jako jeden z elementów procesu implementacji. O możliwym rozumieniu pojęcia implementacja zob. też A. Trubalski, Wybrane aspekty implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2013, nr 1, s. 175–176. Ibidem również na temat możliwych zakresów treściowych
terminów „implementacja” i „transpozycja”, s. 186.
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winien on mieć charakter regulacji prawnej powszechnie obowiązującej26. W polskim
systemie prawnym akty transpozycji prawa europejskiego mógłby więc przyjąć formę
ustawy lub też rozporządzenia, jednak praktyczna możliwość zastosowania rozporządzeń wykonawczych jest wyraźnie ograniczona przez regulacje zawarte w art. 92
ust. Konstytucji RP27. Z treści tego artykułu wynika, że rozporządzenie może być wydane wyłącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, w którym nie tylko musi być określony organ kompetentny do jego wydania i zakres spraw
przekazanych do uregulowania, ale także wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Ta
formalistyczna konstrukcja sprawia, że rozporządzenie w procesie transpozycji prawa
europejskiego może być wykorzystane jedynie marginalnie, a głównym aktem prawnym
w tym zakresie są ustawy28.
Sam proces transpozycji prawa europejskiego do krajowego porządku prawnego
jest zgodny z określonym trybem przygotowania projektów aktów prawnych. Na etapie
prac rządowych, w ramach toczącego się procesu przygotowania projektu ustaw szczególną rolę odgrywa Komitet do Spraw Europejskich29. Właściwość Komitetu w zakresie
stanowienia prawa została określona szeroko, pod jego obrady należy kierować wszystkie projekty aktów prawnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej30.
3.3. Współuczestnictwo w europejskim procesie integracyjnym wprowadziło do
polskiego systemu prawnego nową instytucję w postaci tzw. notyfikacji technicznej31.
Instytucja ta funkcjonuje na podstawie dyrektywy 98/34/WE z 22 czerwca 1998 r.,
w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji w dziedzinie norm i przepisów
technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego32, transponowanej do polskiego systemu prawnego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z 23 grudnia 2002 r., w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
26
27

28

29

30

31

32

Zob. M. Kapko, op. cit.
O możliwości wykorzystania rozporządzeń w procesie transpozycji prawa europejskiego (a także o doświadczeniach niemieckich w tym zakresie) zob. B. Skwara, Rozporządzenie jako akt wykonawczy do
ustawy w polskim prawie konstytucyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 245 i n.
Zob. np. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 (dalej powoływana jako ustawa kooperacyjna).
Komitet został utworzony na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich
(Dz. U. Nr 161, poz. 1277), jego regulamin pracy został określony uchwałą nr 18 Rady Ministrów z dnia
2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. Nr 9,
poz. 79 oraz z 2013 r. poz. 1041).
Szerzej na temat pracy Komitetu do Spraw Europejskich zob. N. Kasper, M.J. Tomaszyk, Komitet do
spraw europejskich w polskim systemie koordynacji polityki europejskiej, „Roczniki Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, s. 293 i n.
Niezależnie od notyfikacji technicznej istnieją również inne rodzaje notyfikacji, zob. https://polskawue.
gov.pl/files/Dokumenty/Norweski%20Mechanizm%20Finansowy/INTP_Zalacznik_Procedura_transpozycji_aktow_prawnych_Unii_Europejskiej_modyfikacja.pdf [dostęp 13.12.2014].
Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., s. 37.
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norm i aktów prawnych33. Jej istota polega na zapobieganiu powstawaniu nowych barier
w swobodnym przepływie towarów, świadczeniu usług i prowadzeniu działalności
w Unii Europejskiej. Notyfikacja taka dokonywana jest na etapie prac legislacyjnych
podczas tworzenia projektu prawa (ex ante) i polega na przekazaniu projektu do Komisji
Europejskiej. Z chwilą przekazania projektu następuje obowiązkowe wstrzymanie prac
legislacyjnych na – co najmniej – 3 miesiące (zasada standstill). W tym czasie Komisja
Europejska oraz państwa członkowskie UE mogą wypowiedzieć się na temat potencjalnych barier stwarzanych przez nowo projektowany akt prawny. Mogą to uczynić w postaci tzw. komentarzy (winny one zostać wzięte pod uwagę podczas dalszych prac, jednak ich nie wstrzymują)34, lub jako tzw. szczegółowe uwagi. Zgłoszenie szczegółowej
uwagi zobowiązuje państwo, z którego pochodzi notyfikowany akt prawny, do poinformowania Komisji o działaniach, jakie zostaną podjęte w związku z otrzymanymi uwagami. Automatycznemu przedłużeniu ulegnie wówczas czas zatrzymania prac legislacyjnych, zostanie on wydłużony: o kolejne trzy miesiące, w odniesieniu do notyfikacji
dotyczącej produktów lub towarów oraz o kolejny jeden miesiąc w odniesieniu do przepisów w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego35.
Krajowym koordynatorem systemu notyfikacji jest minister właściwy ds. gospodarki i to jemu członek Rady Ministrów odpowiadający za dany projekt winien go przekazać w celu dokonania notyfikacji. Zgodnie z przyjętymi w Polsce ustaleniami winno
się to dokonać po zamknięciu prac merytorycznych nad treścią projektu aktu prawnego,
a więc:
–– w przypadku projektów rozporządzeń Rady Ministrów – po przyjęciu projektu
przez Komitet Rady Ministrów i rozpatrzeniu go przez Komisje Prawniczą;
–– w przypadku pozostałych rozporządzeń – po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych;
–– w przypadku rządowych projektów ustaw – po przyjęciu projektu przez Radę
Ministrów (przekazanie projektu ustawy do notyfikacji nie wstrzymuje możliwości skierowania projektu ustawy przez Prezesa Rady Ministrów do prac parlamentarnych).

33
34

35

Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.
W przypadku zgłoszenia komentarzy państwa nie są zobowiązane do udzielania na nie odpowiedzi,
jednak zazwyczaj, dla utrzymania prawidłowego dialogu, tak czynią; zob. http://www.mg.gov.pl/NR/
rdonlyres/F6574AB1-B9FD-40A5-94ED-CBE9973FEAB6/48515/system_notyfikacji_poradnik.pdf;
s. 6 [dostęp 20.12.2014].
Okres obowiązkowego wstrzymania procedury legislacyjnej może ulec wydłużeniu; zob. szerzej http://
www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Notyfikacja+projektow+aktow+prawnych# [dostęp 18.12.2014].
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Brak notyfikacji technicznej, jak również naruszenie jej procedury, zgodnie
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE36 powoduje, że sąd krajowy nie może
stosować tych przepisów wobec osób fizycznych lub prawnych, które powołają się na
ten fakt przed sądem.
W przedmiotowej sprawie pojawiła się także wątpliwość, czy w przypadku braku
notyfikacji przepisów technicznych mamy do czynienia nie tylko z naruszeniem zasad
prawa europejskiego, ale także z naruszeniem Konstytucji RP, przez naruszenie zasad
procedury ustawodawczej37. Argumentacja ta znalazła swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym w odniesiniu do wątpliwości zwiaznych z prawidłowością procedowania nad uchwaleniem ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych38. I tak
Sąd Najwyższy stwierdził, że „z uwagi na wagę i charakter obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej projektu regulacji prawnych zawierających przepisy techniczne, stanowi on w istocie element konstytucyjnego trybu stanowienia ustaw, a jego naruszenie
może być kwestionowane właśnie jako naruszenie konstytucyjnego trybu ustawodawczego”39. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że przepisy techniczne,
które nie były notyfikowane Komisji, „naruszają zasady rzetelnej procedury ustawodawczej oraz legalizmu, a przez to są niezgodne z art. 2 i 7 Konstytucji”40. Kwestie powyższe
stały się podstawą do wydania w dniu 11 marca 2015 r. przez Trybunał Konstytucyjny
wyroku w sprawie P 4/1441. W toczącym się postępowaniu TK połączył skierowane do
niego pytania prawne wystosowane przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku. W obu pytaniach prawnych zawarta była wątpliwość, czy brak notyfikacji technicznej nie stanowi naruszenia konstytucyjnego trybu
ustawodawczego, Trybunał jednak nie podzielił tego stanowiska. W swym orzeczniu TK
„uznał, że notyfikacja tzw. przepisów technicznych, o której mowa w dyrektywie 98/34/
WE, implementowanej do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem w sprawie
notyfikacji, nie stanowi elementu konstytucyjnego trybu ustawodawczego”42. Trybunał
36

37

38
39

40

41
42

Sprawy C194-/94, CIA Security International SA v. Signalson SA and Securitel SPRL, Zb. Orz. 1996,
s. 1–2201; oraz C-443/98, Unilever Italia SpA v. Central Food SpA, Zb. Orz. 2000, s. 1–7535 (zob. także
W. Czapliński (oprac.), Różne konsekwencje niewywiązywania się państwa z obowiązku prawidłowego
i terminowego wdrożenia dyrektyw, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 6(9),
s. 75 i 78).
Zob. także J. Trzciński, Znaczenie braku notyfikacji projektu ustawy dla procedury stanowienia prawa,
[w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i Współczesność. Polska – Europa –
Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków
2013, s. 493.
Dz. U. Nr 201, poz. 1540.
Postanowienie SN w sprawie I KZP 15/13, teza 5; http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20KZP%2015-13.pdf [dostęp 20.12.2014].
Postanowienie NSA w sprawie II GSK 686/13, teza 4.5; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5346CBCA3B
[dostęp 20.12.2014].
Dz. U. z 2015 r., poz. 369.
Uzasadnienie do wyroku w sprawie P 4/14 (Z. U. z 2015 r., Nr 3A, poz. 31).
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Konstytucyjny stwierdził także, że „ewentualne niedopełnienie obowiązku notyfikacji
Komisji Europejskiej, a więc hipotetyczne zaniedbanie o charakterze formalnoprawnym
unijnej procedury notyfikacji, nie pociąga za sobą automatycznie konieczności uznania,
że doszło do naruszenia standardów konstytucyjnych w zakresie stanowienia ustaw. Nie
można bowiem przyjąć, że każde, choćby potencjalne, uchybienie proceduralne, stanowi zawsze podstawę do stwierdzenia niekonstytucyjności aktu normatywnego i prowadzi w rezultacie do utraty przez ten akt mocy obowiązującej. Istnieje jakościowa różnica
między obowiązkiem opiniowania wynikającym z Konstytucji a analogicznym obowiązkiem tylko ustawowym, który tworzy jedynie element ustawowego, a nie konstytucyjnego, trybu ustawodawczego. […] Tym bardziej uchybienie ewentualnemu obowiązkowi notyfikowania Komisji Europejskiej potencjalnych przepisów technicznych nie
może samo przez się prowadzić do naruszenia konstytucyjnych zasad demokratycznego
państwa prawnego – art. 2 Konstytucji oraz legalizmu – art. 7 Konstytucji”43.

4. Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
wynikające z ustawy kooperacyjnej
Zakres odpowiedzialności Rady Ministrów w zakresie transpozycji aktów prawa
europejskiego do krajowego systemu prawnego został dookreślony w tzw. ustawie kooperacyjnej z 2010 r.44 (ustawa ta zastąpiła wcześniejszą regulację z dnia 11 marca
2004 r.45).
4.1. Ustawa kooperacyjna nakłada na Radę Ministrów obowiązek współpracy
z Sejmem i Senatem w zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej (art. 2 ustawy kooperacyjnej). W ramach powyższego zobowiązania rząd jest
zobligowany do przedstawiania Sejmowi i Senatowi – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
a także na każde żądanie wyrażone przez którąkolwiek z izb parlamentu lub ich komisji
wyspecjalizowanych – informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej (art. 3
ustawy kooperacyjnej) oraz realizacji zadań opisanych w ustawie.
43
44

45

Ibidem.
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1395.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 515;
zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 160, poz. 1342. O przebiegu prac nad uchwaleniem pierwszej ustawy kooperacyjnej zob. C. Mik, B. Pawłowski (red.), Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – ustawa z dnia 11 marca
2004 r. z komentarzem, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 21 i n.; zob. też R. Chruściak, Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich. Projekty, prace parlamentarne i problemy
konstytucyjne (2004–2011), Warszawa 2011.
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4.2. Ustawa kooperacyjna zbudowana jest z siedmiu rozdziałów, z których pięć
rozdziałów merytorycznych poświęconych zostało regulowaniu poszczególnych kwestii
współpracy władzy wykonawczej i ustawodawczej w ramach członkostwa Polski w Unii
Europejskiej.
W rozdziale 2 ustawa określa zasady współpracy w zakresie stanowienia prawa
UE. Rozdział ten realizuje kompetencje parlamentów narodowych do uzyskiwania informacji o stanie prac nad projektami ustawodawczymi oraz umożliwia kontrolę poszanowania zasady pomocniczości.
Zgodnie z postanowieniami tam zawartymi Rada Ministrów przekazuje niezwłocznie Sejmowi i Senatowi otrzymane dokumenty UE podlegające konsultacji z państwami
członkowskimi (z wyłączeniem tych dokumentów, które przekazywane są obecnie parlamentom państw członkowskich bezpośrednio przez Parlament Europejski oraz Radę
i Komisję Europejską). Także niezwłocznie przekazywane są przez Radę Ministrów
wszelkie uzyskane oceny powyższych dokumentów sformułowane przez właściwe instytucje lub organy Unii Europejskiej.
Rada Ministrów przekazuje także Sejmowi i Senatowi – niezwłocznie po ich otrzymaniu – plany pracy Rady i oceny rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej sporządzone przez Parlament Europejski, a także informację o stanowiskach innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich UE zajmowanych w wybranych
procedurach tworzenia prawa UE wraz z uzasadnieniem tych stanowisk.
Przepis ten dotyczy: 1) regulacji zawartej w art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej. Artykuł ten przewiduje, że w okresie między 1 listopada 2014 r.
a 31 marca 2017 r., jeżeli przyjęcie aktu wymagać będzie większości kwalifikowanej,
członek Rady będzie mógł zażądać, by akt ten został przyjęty większością kwalifikowaną określoną w Traktacie z Nicei, obowiązującą do dnia wejścia w życie Traktatu z Lizbony; 2) regulacji zawartej w art. 1 i art. 4 decyzji Rady 2009/857/WE. W powołanych
artykułach jest mowa, że jeżeli w okresie między dniem 1 listopada 2014 r. a dniem
31 marca 2017 r. członkowie Rady reprezentujący: a) co najmniej 3/4 ludności lub b) co
najmniej 3/4 liczby państw członkowskich, a od dnia 1 kwietnia 2017 r. członkowie
Rady reprezentujący: a) co najmniej 55% ludności lub b) co najmniej 55% liczby państw
członkowskich niezbędnych do utworzenia mniejszości blokującej, zgłoszą swój sprzeciw wobec przyjęcia aktu prawnego przez Radę większością kwalifikowaną, to kwestia
ta trafi pod obrady Rady; oraz 3) przypadków, w których regulacje prawa europejskiego
przyznają każdemu członkowi Rady prawo zażądania przedłożenia danej kwestii Radzie
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Europejskiej (wykorzystanie tzw. mechanizmu z Ioanniny46). Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy kooperacyjnej, „celem proponowanego przepisu ustawy jest
umożliwienie Sejmowi i Senatowi zapoznanie się z poglądami innych niż Polska państw
członkowskich Unii Europejskiej w sprawach uznanych za wrażliwe z punktu widzenia
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz porównanie tych stanowisk ze stanowiskiem Rzeczypospolitej”47.
4.3. Szczególnie precyzyjna jest regulacja art. 7 ustawy kooperacyjnej, w której
opisane jest postępowanie Rady Ministrów wobec Sejmu i Senatu w związku z toczącą
się procedurą legislacyjną w organach Unii Europejskiej (po Traktacie z Lizbony zwaną
procedurą ustawodawczą). Szczegółowość ujętych w tym artykule postanowień wynika
z bardzo ograniczonego czasu przewidzianego na możliwość sporządzenia uzasadnionej
opinii przez parlamenty narodowe (osiem tygodni od daty przekazania projektu aktu
ustawodawczego).
Zgodnie z Protokołem (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej projekty aktów ustawodawczych przekazywane są obecnie parlamentom narodowym bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej. Tak więc art. 7 ustawy kooperacyjnej nałożył na Radę Ministrów obowiązek przekazania projektów stanowiska
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej, tak aby stanowiły one materiał pomocniczy podczas prac organów Sejmu i Senatu. Ustawa precyzuje (art. 7 ust. 3 ustawy kooperacyjnej), że wraz z projektem stanowiska Rada Ministrów przedkłada także: uzasadnienie obejmujące ocenę przewidywanych
skutków uchwalenia aktu dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych; informację o rodzaju procedury stanowienia prawa oraz informację o zgodności projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej z zasada pomocniczości.
Szczególne znaczenie w powoływanym przepisie odgrywają terminy przewidziane dla podjęcia określonych działań. I tak, projekty stanowiska Rady Ministrów winny
być przekazane Sejmowi i Senatowi, „biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa
Unii Europejskiej”48, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Natomiast, jeżeli termin na wyrażenie opinii określony przez Komisję Europejską jest
krótszy niż 56 dni to projekt stanowiska Rady Ministrów winien być przedstawiany
w terminie odpowiadającym 1/4 czasu określonego przez Komisję (art. 7 ust 5 ustawy
46

47

48

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/events/BSEC/Ioannina-Declaration_e.pdf [dostęp
15.01. 2014].
Uzasadnienie do komisyjnego projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 3000/
VI kadencja).
Ibidem.
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kooperacyjnej). Artykuł ten określa również termin przewidziany na wydanie opinii
przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i regulaminu Senatu (komisje
wyspecjalizowane), wynosi on 49 dni od dnia przekazania stanowiska przez Radę Ministrów. Niewyrażenie opinii w terminie określonym powyżej uważa się za niezgłoszenie uwag do projektu aktu.
4.4. Rada Ministrów zobowiązana jest także do przekazywania Sejmowi i Senatowi projektów – innych niż akty ustawodawcze – aktów prawnych Unii Europejskiej. Na
żądanie organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na
podstawie regulaminu Senatu, w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania ma także
przedstawić projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej do danego aktu. Właściwe
komisje wyspecjalizowane Sejmu lub Senatu mogą – w terminie 21 dni od dnia przekazania projektu stanowiska - w sprawie projektów tych aktów wyrazić swoją opinię. Opinia zajęta przez organy właściwe na podstawie regulaminów izb winna być uwzględniona w ostatecznym stanowisku państwa w odniesieniu do danego aktu prawnego. Jeżeli
jednak ostateczne stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej (zajęte przez Radę Ministrów)
nie uwzględni opinii organów właściwych na podstawie regulaminów Sejmu lub Senatu,
to przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznego wyjaśnienia przyczyn
rozbieżności.
4.5. Szczególne tryby postępowania – wraz z ewentualną możliwością zajęcia stanowiska przez przedstawicieli Rady Ministrów bez zasięgania opinii Sejmu i Senatu –
zostały przewidziane w art. 11 i 12 ustawy kooperacyjnej. Art. 11 określa postępowanie
wobec projektów aktów ustawodawczych (lub aktów prawnych) przyjmowanych na
podstawie art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Specjalny tryb
postępowania jest konsekwencją charakteru tego przepisu. Na jego podstawie – jeżeli
działanie Unii Europejskiej okaże się niezbędne do osiągnięcia jednego z celów, o których mowa w traktatach, a jednocześnie 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 (tzw. klauzula elastyczności pozwalająca przyjmować przepisy nieprzewidziane wprost w traktatach). W przypadku takiego postępowania Rada Ministrów zasięga opinii organów właściwych na podstawie regulaminów Sejmu lub Senatu, przedstawiając na piśmie
informację o stanowisku, jakie ma zająć w tej sprawie. Jeżeli jednak organizacja pracy
organów Unii Europejskiej będzie tego wymagać, to przedstawiciel Rady Ministrów
może zająć stanowisko bez zasięgania opinii. Jest wówczas zobligowany do niezwłocznego przedstawienia organom wyspecjalizowanym Sejmu i Senatu zajętego stanowiska
i przyczyn niezasięgnięcia opinii. Rezygnacja z zasięgania opinii nie będzie jednak

130

Udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa europejskiego

możliwa, jeżeli Rada Europejska ma stanowić jednomyślnie, oraz w przypadku spraw,
które będą pociągać za sobą znaczne obciążenia finansowe dla budżetu państwa.

5. Termin wniesienia projektu ustawy wykonującej prawo UE
Ustawa kooperacyjna wprowadza także regulacje określające terminy wnoszenia
przez Radę Ministrów projektów ustaw wykonujących prawo UE. Zgodnie z art. 18
ust. 1 ustawy Rada Ministrów winna to uczynić nie później niż na 3 miesiące przed
upływem terminu wykonania wynikającego z prawa UE49. Jeżeli termin przewidziany na
wykonanie prawa UE przekracza 6 miesięcy, to Rada Ministrów winna wnieść do Sejmu
projekt ustawy nie później niż na 5 miesięcy przed upływem tego terminu.
Art. 18 ustawy kooperacyjnej zawiera także upoważnienie dla Rady Ministrów do
wniesienia projektu ustawy wykonującej prawa UE bez zachowania określonych powyżej terminów. Rada Ministrów może to uczynić po zasięgnięciu opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu.

6. Zakończenie
Mimo upływu już 10 lat polskiego członkostwa w UE nadal nie osiągnęliśmy pożądanego stanu regulacji określającej zasady współuczestnictwa i współpracy zarówno
organów władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej w procesie tworzenia i transpozycji
prawa europejskiego50. A patrząc szerzej – krajowe organy władzy nadal muszą się uczyć
zasad tworzenia polityki europejskiej51, a także odpowiedniego stosowania wszelkich jej
49

50

51

Należy podkreślić, że uwzględniając tryb polskiego procesu legislacyjnego, termin 3-miesięczny określony w art. 18 ust. 1 nie daje gwarancji terminowego uchwalenia ustawy wykonującej prawo Unii; zob.
C. Mik, B. Pawłowski (red.), op. cit. s. 96.
Konieczna jest przy tym świadomość konsekwencji w przypadku braku terminowej implementacji prawa europejskiego, zob. np. http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/ke-karze-upomina-i-ponaglapolske/7182952 [dostęp 6.01.2014].
Wydaje się, że niekiedy w tym procesie „uczenia się” wyciągamy zaskakujące wnioski. Przykładem
może być zgłoszony 21 lutego 2013 r. projekt zmiany Regulaminu Sejmu (druk nr 1113), w którym
wnioskodawcy zaproponowali rezygnację z konieczności wyrażenia opinii przez ministra właściwego
ds. członkostwa RP w UE na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego. Propozycja została wsparta uzasadnieniem, w którym odwoływano się do konieczności „unowocześnia i przywrócenia funkcjonalności opiniowania aktów prawnych”. I zapewne takie byłoby stanowisko Komisji Regulaminowej
i Spraw Poselskich (bo zgłoszony projekt miał charakter projektu komisyjnego) gdyby nie wyraźnie
krytyczne stanowisko wyrażane przez Biuro Analiz Sejmowych (m.in. zawarte w opinii sporządzonej
przez prof. A. Szmyta). Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag Komisja złagodziła swoje pierwotne stanowisko i całkowita rezygnacja z konieczności opiniowania projektów podczas prac legislacyjnych została zastąpiona formułą, że „komisje mogą wystąpić /.../ o opinię”. W takiej postaci nowelizacja Regulaminu Sejmu została przyjęta w dniu 19 grudnia 2014 r. (M.P z 2015 r. poz. 31). Osiągnięty więc został
pewien funkcjonalny kompromis, ale czy warto było inicjować zmiany, które w sposób ewidentny osłabiały możliwość zapewnienia zgodności uchwalanych ustaw z prawem europejskim?
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procedur52. Należy także zgodzić się z uwagami poczynionymi przez P. Sarneckiego,
który podkreślał, że obowiązek współpracy w sprawach europejskich, o którym mowa
w art. 2 ustawy kooperacyjnej, musi być interpretowany szeroko i – z uwagi na wpływ
integracji na funkcjonowanie państwa – winien dotyczyć całokształtu relacji rządu z parlamentem, bowiem „integracja Polski w strukturach europejskich jest [...] czynnikiem
tak bardzo przesądzającym o funkcjonowaniu naszego kraju w tak wielu wymiarach, że
problematyka ta nie może być usuwana z pola widzenia jednych i drugich czynników
w toku całej ich działalności”53.
Wydaje się, że mechanizm regulacji prawa krajowego jedynie przy wykorzystaniu
ustawy kooperacyjnej i regulaminów izb osiągnie swój kres. Jego dalsze zmiany będą
zapewne wymagać nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednak doświadczenia w tym zakresie są mało zachęcające54.

52

53

54

Warto przy tym podkreślić np. problemy ze stosowaniem mechanizmu notyfikacji; zob. J. Trzciński,
op. cit.
P. Sarnecki, Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem przy wykonywaniu przez Polskę praw
członkowskich w Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5(64), s. 25.
Zob. np. R. Balicki, Rozdział europejski w polskiej Konstytucji …, s. 185.
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Procedura badania zgodności projektu ustawy z prawem UE
1. Wprowadzenie
Tworzenie prawa jest sekwencyjnym procesem opartym na zorganizowanej normatywnie procedurze, prowadzonym przez upoważnione do tego podmioty1. Z uwagi
na hierarchiczność systemu prawa przy tworzeniu nowych aktów prawnych konieczne
jest uwzględnianie treści aktów obowiązujących i jednocześnie hierarchicznie wyższych lub mających pierwszeństwo stosowania. W przypadku tworzenia ustaw ustawodawca winien mieć na uwadze przede wszystkim normy Konstytucji oraz prawa europejskiego. Zarówno prawo pierwotne, mające status prawa traktatowego, jak i prawo
pochodne, ma zagwarantowane – stosownie do art. 91 ust. 3 Konstytucji – pierwszeństwo w odniesieniu do ustawy2. Z tego też względu jeszcze przed przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej konieczne stało się podjęcie działań służących harmonizacji prawa
polskiego z prawem Unii Europejskiej3. Obowiązek taki wynikał z art. 68 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi
i ich państwami członkowskimi4. Obecnie uwzględnianie treści unormowań unijnych na
etapie stanowienia ustaw jest stałą praktyką organów uczestniczących w procesie legislacyjnym.
Zapewnienie zgodności prawa (ustaw) z prawem UE ma zasadnicze znaczenie także z punktu widzenia budowy jednolitego i spójnego systemu prawa, jak i z uwagi na
wiążące Rzeczypospolitą zobowiązania międzynarodowe w zakresie przestrzegania
wiążącego nas prawa międzynarodowego, a od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej – także prawa tworzonego wewnątrz struktur tej organizacji. Zwłaszcza że projekty ustaw nie korzystają – w przeciwieństwie do już uchwalonych ustaw – z domniemania ich zgodności z Konstytucją i prawem UE5.

1
2

3

4
5

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 141.
J. Barcz, Efektywność prawa wspólnotowego w prawie krajowym. W sprawie wytycznych techniki prawodawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 2, s. 9.
Zob. opinię Rady Legislacyjnej z 31 stycznia 2003 r. na ten temat Opinia w sprawie harmonizacji prawa
polskiego z prawem Unii Europejskiej, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 1, s. 179 i n.
Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997, s. 228.
A. Szmyt, Nowe elementy konstytucyjne i regulaminowe postępowania ustawodawczego, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3, s. 38.
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2. Konieczność badania zgodności projektu ustawy z prawem UE
Zasada pierwszeństwa prawa UE, którego moc prawna jest niższa wyłącznie od
samej Konstytucji, oraz zasada legalizmu nakładają na wszystkie organy władzy publicznej, które biorą udział w procesie uchwalania ustaw bez względu na fazę tego procesu, obowiązek uwzględniania treści obowiązujących unormowań prawnych UE
w aspekcie ich treści materialnoprawnych. Obowiązek ten istnieje bez względu na to,
czy zostały przewidziane wprost jakieś procedury czy ustanowiono instytucje odpowiedzialne za weryfikację zgodności uchwalanych ustaw z prawem UE i spoczywa on na
każdym instytucjonalnym uczestniku procesu legislacyjnego.
Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny
zajął stanowisko, że Sejm ma obowiązek oceny, czy podejmowane przez niego działania
w obrębie procesu ustawodawczego są zgodne z Konstytucją. Trybunał orzekł wówczas,
iż „przestrzeganie praw RP w działalności organu ustawodawczego to przede wszystkim
przestrzeganie Konstytucji i realizacja podstawowego obowiązku płynącego z jej charakteru prawnego, jakim jest zakaz wydawania ustaw sprzecznych z Konstytucją. Kontrola konstytucyjności własnych zachowań Sejmu w procesie ustawodawczym przed
ostatecznym uchwaleniem ustawy przez Sejm jest jednym ze środków prowadzących do
realizacji tego obowiązku”6. „O istnieniu takiego obowiązku kontroli po stronie Sejmu
świadczą także przepisy jego regulaminu, które stanowią o kierowaniu przez Prezydium
Sejmu projektów ustaw lub uchwał, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii (art. 31 ust. 6)”7. Na
gruncie obowiązującej Konstytucji Sejm ma zakaz wydawania ustaw sprzecznych z aktami wyższego rzędu, a także z mającym pierwszeństwo w kolizji z ustawą prawem unijnym, w związku z czym organ ten winien badać zakres i charakter zmian wprowadzanych do projektu ustawy podczas całego etapu procesu legislacyjnego prowadzonego
w parlamencie także pod kątem ich zgodności z prawem UE.
Badanie zgodności projektu ustawy z prawem UE może przebiegać równolegle na
dwóch płaszczyznach: zinstytucjonalizowanej, tj. w ramach procedury ustawodawczej
mającej postać sformalizowaną, oraz społecznej, gdzie podmiotami weryfikującymi poprawność założeń do ustawy lub postanowień projektowych będą podmioty niewywodzące się z organów władzy, tj. obywatele, stowarzyszenia czy grupy interesów i reprezentujący je lobbyści. Ta społeczna kontrola zgodności projektu ustawy z prawem UE
może jednak w pewnych sytuacjach przybrać pewną skonkretyzowaną formę, np. przez

6
7

Orzeczenie TK z dnia 23 listopada 1993 r., K 5/93, OTK 1986-1995/t4/1993/cz2/39.
Ibidem. Obecnie jest to art. 34 ust. 8 RegSej.
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uczestnictwo w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy8 czy skorzystanie
z konstytucyjnego prawa do petycji9, choć za każdym razem postulaty i zarzuty zainteresowanych nie będą miały mocy wiążącej dla twórców ustawy.
W zasadzie w każdej czynności podejmowanej w postępowaniu ustawodawczym
tkwi element kontroli10. Dotyczy to także fazy poprzedzającej wykonanie inicjatywy
ustawodawczej, która została zakwalifikowana przez Trybunał Konstytucyjny do trybu
ustawodawczego w szerokim tego słowa znaczeniu11. Jednakże Sejm, jako formalny
twórca ustawy, może rozpocząć badanie zgodności projektu ustawy z prawem UE dopiero z chwilą złożenia projektu na piśmie Marszałkowi Sejmu. Do kompetencji Marszałka
należy bowiem nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym, co jest tożsame z zarządzaniem przez niego druku projektu, doręczeniem go posłom i skierowaniem do pierwszego czytania. Czynności te poprzedza jednak konieczność zbadania treści projektu
pod względem formalnym oraz materialnym12.
Procedura badania zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej na poziomie Sejmu składa się z kilku etapów, w ramach których różne podmioty kontrolne
dokonują weryfikacji treści projektu pod kątem ich zgodności z rozwiązaniami obecnymi w prawie unijnym. Weryfikacja ta przybiera formę opinii do projektu, które to zawierają właściwe analizy propozycji rozwiązań prawnych zawartych w projekcie. Opinie te
mają jednak charakter niewiążący, co wynika z istoty takiego dokumentu. Organem,
który pełni naczelną rolę w ramach tej procedury, jest Marszałek Sejmu. Nadaje on bowiem bieg projektowi i posiada decydujący wpływ na uwzględnianie niektórych opinii
podmiotów kontrolujących. Z tego też względu można o tym organie powiedzieć, że dba
o poprawność merytoryczną projektów ustaw pod kątem ich zgodności z prawem UE.

8

9

10
11

12

Na temat funkcjonowania tej instytucji zob. P. Kuczma, Wysłuchanie publiczne jako metoda artykulacji
interesów, [w:] J. Blicharz i J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego,
Wrocław 2009, s. 611 i n.
Zob. P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP.
Tom II. Charakter, zakres realizacji oraz ochrona wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 509–510.
M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
Zob. np. orzeczenie TK z dnia 19 listopada 1996 r. (K 7/95). Inaczej M. Kruk, która wskazała, że etap
postępowania „przedparlamentarnego” („przedinicjatywny”) nie może być uznawany za część postępowania ustawodawczego z uwagi na szczątkowy charakter odnoszącej się do niego regulacji prawnej,
a w niektórych wypadkach nawet jej brak. M. Kruk, Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2, s. 10.
B. Szepietowska, Proces ustawodawczy, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006, s. 104.
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3. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem UE
(oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest
objęty prawem UE)
Właściwa realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej wymaga, aby projektodawca
do projektu ustawy załączył uzasadnienie, gdyż tylko projekt ustawy wraz z jego uzasadnieniem są przedmiotem postępowania ustawodawczego13. „Ze względów prakseologicznych wskazane jest, aby projekty przedkładane Marszałkowi Sejmu miały poprawną formę legislacyjną”14.
Jeszcze kilka lat temu uzasadnienia projektów ustaw miały dość skromną treść
ograniczającą się do zdawkowego przytoczenia niektórych projektowych przepisów
i – ewentualnie – do wskazania, iż przyjęcie nowej ustawy nie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. Współcześnie jednak postulat uzasadnialności rozstrzygnięć,
inicjatyw i zamierzeń w sferze publicznej staje się standardem w demokratycznym państwie prawnym. Jego realizacja stanowi bowiem istotny element koncepcji racjonalnego
prawodawcy, który tworzy nie tylko „dobre” i potrzebne prawo, ale kształtuje je w sposób jawny, uzasadniając motywy swoich poczynań15.
Dołączenie do projektu ustawy uzasadnienia ma umożliwić osiągnięcie celu, jakim
jest uchwalenie ustawy zbudowanej poprawnie pod względem legislacyjnym. Z tego też
względu kryteria, jakie musi spełniać uzasadnienie, są określone przez adresata projektu, a nie przez wnioskodawcę, gdyż to adresat odpowiada ostatecznie za treść uchwalonej ustawy16. W związku z tym uzasadnienie projektu ustawy winno zawierać elementy,
o których stanowi art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu (dalej: RegSej)17. Jednym z nich jest
obowiązek o profilaktycznym charakterze polegający na konieczności złożenia oświadczenia o zgodności projektu ustawy z prawem UE albo oświadczenia, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem UE (pkt 7)18. Oświadczenia te – zawarte
13
14

15
16

17

18

Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit., s. 226.
E. Tkaczyk, Pojęcie i rola „uzasadnienia projektu ustawy” w procesie legislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 1, s. 17.
Ibidem, s. 11.
J. Mordwiłko, W sprawie spełnienia przez Senat wymogów wynikających z art. 31 ust. 2 i 2a Regulaminu
Sejmu, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych” 1999, nr 2, s. 39 i n.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (M.P. z 2012 r., poz. 32 i 819, z 2013 r.
poz. 62).
Wprowadzenie tego obowiązku w 1999 r. wywołało spór między obiema izbami parlamentu, gdyż Senat,
chcąc skorzystać z prawa inicjatywy ustawodawczej, musiał w uzasadnieniu projektu zawrzeć dodatkowe informacje, o których nie wspominała Konstytucja. Marszałek Senatu wskazywał, że „jedynym obowiązkiem nałożonym na Senat przez Konstytucję jest wymóg przedłożenia skutków finansowych wykonywania inicjatywy ustawodawczej Senatu. Tym samym przepisy regulaminu nie mogą nakładać na
organy państwa nowych nieznanych Konstytucji i ustawom obowiązków”. Odmiennie argumentował
Marszałek Sejmu, uzasadniając, że wystarczającą podstawą jest art. 112 Konstytucji, który wskazuje, iż
Regulamin Sejmu określa „sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów
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w treści uzasadnienia – są składane przez podmiot korzystający z prawa inicjatywy ustawodawczej i nie muszą być szczególnie rozbudowane treściowo. Akceptowalne jest nawet wyrażenie takiego oświadczenia w formule jednozdaniowej19, co w praktyce najczęściej ma miejsce20. Oznacza to po pierwsze, że projektodawca ma obowiązek dokonania
analizy postanowień projektowych w kontekście brzmienia unormowań unijnych jeszcze przed wniesieniem projektu ustawy do laski marszałkowskiej, a po drugie, że z prawa inicjatywy ustawodawczej może skutecznie skorzystać tylko wówczas, jeżeli nie
stwierdzi sprzeczności między projektem a prawem UE w ramach tak prowadzonej procedury weryfikacyjnej.
W sytuacji gdy uzasadnienie ustawy nie będzie odpowiadać wymogom określonym w art. 34 ust. 2 i 3 RegSej, Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt
ustawy art. 34 ust. 7 RegSej). W interesującym nas przypadku zwrot może nastąpić wtedy, gdy wnioskodawca nie złoży wcale oświadczenia dotyczącego zgodności z prawem
UE lub oświadczenia o tym, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem UE. Warto jednak zwrócić uwagę, iż „zwrócenie wnioskodawcy projektu ustawy
po pierwsze – ma ono charakter fakultatywny, po drugie – jest z nim związany luz ocenny, po trzecie – dotyczy ono samego uzasadnienia, nie zaś treści czy formy projektu”21.
Swego czasu pojawiła się natomiast wątpliwość, czy istnieje możliwość zwrotu
projektu, gdy wnioskodawca w ogóle nie załączył uzasadnienia (kwestia ta pozostaje
nieuregulowana także obecnie w przepisach regulaminowych). Wypada zgodzić się
z poglądem wyrażonym przez W. Sokolewicza, który uznał, że „o ile w wypadku zakwestionowania treści uzasadnienia Prezydium [obecnie Marszałek Sejmu – P.K.] ocenia
zakres i stopień jej niezgodności z wymogami regulaminowymi i dlatego – w wyniku
takiej oceny – może zwrócić projekt wnioskodawcy, o tyle w wypadku braku uzasadnienia nie zachodzi potrzeba dokonywania takiej oceny i Prezydium Sejmu [obecnie Marszałek Sejmu – P.K.] powinno zwrócić projekt”22.
„Uprawnienie to pozwala Marszałkowi zahamować każdy proces legislacyjny, jednak Marszałek rzadko korzysta z przysługującego mu na mocy art. 34 ust. 7 regulaminu
Sejmu prawa zwrotu wnioskodawcy projektu ustawy, gdy uzasadnienie do projektu nie
odpowiada wymogom regulaminowym. Jego powściągliwość wynika chyba po trosze

19
20

21

22

państwowych wobec Sejmu”. Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2009, s. 592.
P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli, Warszawa 2008, s. 78.
W treści uzasadnień pojawiają się lakoniczne oświadczenia stanowiące powtórzenie przepisów regulaminowych, to znaczy, że „projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej” lub „projekt ustawy
nie jest objęty prawem Unii Europejskiej”.
A. Szmyt, Tryb stanowienia ustaw – szanse i zagrożenia, [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa
parlamentarnego, Warszawa 2007, s. 120.
W. Sokolewicz, Postępowanie z projektem ustawy lub uchwały, do którego nie dołączono uzasadnienia,
„Biuletyn BSE” 1993, nr 2, s. 7–8.
137

Paweł Kuczma

również z chęci uniknięcia konfliktów między Sejmem a innymi organami państwa, jeżeli to one wystąpiły z projektem ustawy”23. Z pewnością konsekwentne skorzystanie
z tego uprawnienia ograniczyłoby znacząco aktywność legislacyjną, gdyż zjawisko
ignorowania przez podmioty inicjatywy ustawodawczej obowiązku należytego uzasadniania projektów ustaw jest dość powszechne24.
Uprawnienie Marszałka Sejmu do zwracania wnioskodawcy takiego przedłożenia,
które nie zawiera prawidłowo zbudowanego pod względem formalnym uzasadnienia,
nie budzi konstytucyjnych wątpliwości, „choć – generalnie – każdy typ kontroli wstępnej projektu powinien być przedmiotem raczej konstytucyjnego unormowania, za czym
przemawiają zasada podziału władzy i ewentualność sporów na tle oceny projektu”25.
W piśmiennictwie zgłoszono także postulat, aby kwestia ta została pełniej uregulowana
choćby przez uczynienie Trybunału Konstytucyjnego właściwym do rozpatrywania
ewentualnych sporów między wnioskodawcą a Marszałkiem Sejmu dotyczących dopuszczenia projektu do dalszego procedowania26. „Na marginesie omawianego uprawnienia marszałka podkreślić też należy, iż przepisy regulaminowe nie dają żadnej podstawy do dokonywania oceny celowości (potrzeby) projektu, a więc w płaszczyźnie
pozaprawnej”27.

4. Opinia wstępna
Mimo złożenia oświadczenia przez projektodawcę, o którym mowa w art. 32 ust. 2
pkt 7 RegSej, to jest oświadczenia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenia, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem
Unii Europejskiej, Marszałek Sejmu zarządza dodatkowo sporządzenie przez ekspertów
Kancelarii Sejmu opinii w sprawie zgodności wniesionego projektu z prawem Unii Europejskiej (art. 34 ust. 9 RegSej). Jest to zatem pierwsza czynność podejmowana w Sejmie mająca służyć merytorycznemu zbadaniu zgodności projektu ustawy z prawem UE.
Marszałek Sejmu o opinię tę zwraca się po otrzymaniu projektu ustawy, lecz musi to
zrobić jeszcze przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania.
Konieczność wystąpienia o dodatkową opinię tylko na pierwszy rzut oka wydaje
się rozwiązaniem niecelowym. Marszałek Sejmu nie ma bowiem żadnej gwarancji, że
23
24

25
26

27

E. Tkaczyk, op. cit., s. 24.
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 172; zob. też D. Chrzanowski, W. Odrowąż-Sypniewski, Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu II kadencji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2,
s. 61 i n.
A. Szmyt, Nowe…, s. 37.
L. Garlicki (red.), Uwaga 23 do art. 118, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, tom III, Warszawa 2003, s. 23.
A. Szmyt, Nowe..., s. 37.
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projektodawca dokonał prawidłowej analizy stanu prawnego UE i że złożone w uzasadnieniu oświadczenie jest oparte na prawdzie. W praktyce zresztą zdarzały się już takie
sytuacje, kiedy oświadczenie z art. 34 ust. 2 pkt 7 nie było zgodne z rzeczywistością.
Opinia przygotowana przez ekspertów Kancelarii Sejmu nie jest wymagana, gdy
z prawa inicjatywy ustawodawczej korzysta Prezydent oraz Rada Ministrów. Oznacza
to, że oświadczenia zawarte w projektach ustaw tych podmiotów korzystają w pewien
sposób z domniemania ich zgodności z prawem UE. W ten sposób unika się dublowania
(powtarzania) działań sprawdzających w Sejmie, co jest uzasadnione przy założeniu, że
zarówno Prezydent, jak i RM, dysponują fachową pomocą przy prowadzeniu przez nie
działalności legislacyjnej, korzystając odpowiednio w tym zakresie z Kancelarii Prezydenta i Rady Legislacyjnej.
Uchylony art. 34 ust. 10 RegSej przewidywał, że gdy z opinii sporządzonej przez
ekspertów Kancelarii Sejmu w sprawie zgodności wniesionego projektu z prawem Unii
Europejskiej będzie jednoznacznie wynikać, że projekt ustawy nie jest zgodny z prawem
UE, Marszałek Sejmu będzie zobowiązany skierować projekt do Komisji Europejskiej
celem wyrażenia przez nią kolejnej opinii, którą następnie Marszałek przekazywał wnioskodawcy. Można zatem było założyć, że wówczas „wnioskodawca ustosunkuje się do
zarzutów i wniesie odpowiednie autopoprawki lub wycofa projekt”28.
Obecnie przepisy Regulaminu Sejmu nie określają expressis verbis, co robić, gdy
opinia Kancelarii Sejmu jest negatywna. Z pewnością projektu ustawy nie można zwrócić wnioskodawcy w trybie art. 34 ust. 7 RegSej, gdyż przepis ten dotyczy jedynie formalnych braków w uzasadnieniu projektu. Tymczasem badanie przez ekspertów Kancelarii Sejmu ma charakter merytoryczny, a zatem w jego ramach dokonuje się analiza
konkretnych treści projektowych. Wydaje się, że Marszałek Sejmu nie powinien nadawać tak zaopiniowanemu projektowi dalszego biegu legislacyjnego, gdyż wobec czytelnego sygnału o niezgodności projektu ustawy z prawem UE takie działanie byłoby
sprzeczne z zasadą legalizmu. W takim wypadku najsensowniejsze wydaje się skorzystanie przez Marszałka Sejmu z procedury określonej w art. 34 ust. 8 RegSej.
Świadczeniem doradztwa na rzecz Sejmu, jego organów, posłów oraz Kancelarii
Sejmu zajmuje się specjalna jednostka organizacyjna, tj. Biuro Analiz Sejmowych. Do
statutowych zadań BAS należy m.in. działalność doradcza i opiniodawcza w zakresie
spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
w tym merytoryczna obsługa Komisji do Spraw Unii Europejskiej, sporządzanie opinii
w sprawie zgodności projektów ustaw z prawem UE, przedstawianie opinii, wniosków

28

K. Kubuj, Rola Marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2,
s. 19.
139

Paweł Kuczma

i uwag dotyczących zgodności projektów ustaw z prawem UE oraz harmonizacji prawa
polskiego z prawem UE, współpraca ze służbami prawnymi Unii Europejskiej29.

5. Opinia Komisji Ustawodawczej
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 8 RegSej projekt ustawy, co do którego istnieje wątpliwość, czy nie jest sprzeczny z prawem, w tym z prawem UE lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium
Sejmu, może skierować celem wyrażenia opinii do Komisji Ustawodawczej. Zatem poddane ocenie mogą zostać nie wszystkie projekty, lecz tylko te z nich, które z pewnych
względów budzą wątpliwości Marszałka Sejmu, m.in. co do ich zgodności z prawem
UE. Nie ma tu znaczenia, czy wątpliwości Marszałka wywoła analiza tekstu projektu
ustawy prowadzona przez niego samego, czy też nasunie się ona w wyniku sugestii formułowanych w jakiejkolwiek formie przez inne podmioty30 nawet pozaparlamentarne.
„Sprzeczność z prawem jest pojęciem szerokim – może dotyczyć zarówno niezgodności
z konstytucją [i z prawem UE – P.K.], jak i systemowej spójności. W pierwszym wypadku chodzi o kontrolę konstytucyjności, będącą funkcja ochrony prawa przed polityką,
w drugim – o zgodność z zasadą legalności i zasadą praworządności”31. Zdaniem M. Kudeja, przedmiotem tego typu kontroli winny być te sprzeczności, których nie da się usunąć w postępowaniu ustawodawczym32. Podobne stanowisko zajął J. Jaskiernia, wskazując, że „niedopuszczalność z powodu niekonstytucyjności może mieć miejsce jedynie
wtedy, gdy charakter lub rozmiar tej niekonstytucyjności jest taki, że nie może być skorygowany w trakcie sejmowego postępowania ustawodawczego”33.
Ewentualne skierowanie przez Marszałka Sejmu projektu do Komisji Ustawodawczej winno poprzedzić zasięgnięcie przez niego opinii Prezydium Sejmu. Czynność ta
jest w takim przypadku obowiązkowa, jednak opinia Prezydium nie ma charakteru wiążącego. Pod jej wpływem Marszałek Sejmu może odstąpić od zamiaru kierowania projektu do zaopiniowania Komisji Ustawodawczej lub też utwierdzić się w przekonaniu,
że opinia tego organu rozwieje ewentualne wątpliwości co do sprzeczności projektu
z prawem UE34.
29

30

31
32
33

34

§ 17 lit. k zarządzenia Nr 10 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Sejmu.
G. Koksanowicz, Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym w świetle postanowień regulaminu Sejmu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1, s. 19.
Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit., s. 228.
M. Kudej, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 2002, s. 26.
J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawa w sejmowym postępowaniu ustawodawczym,
Warszawa 1999, s. 242.
W. Odrowąż-Sypniewski, O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym w trybie
art. 31 ust. 6 (obecnie 34 ust. 8) regulaminu Sejmu przez Komisję ustawodawczą za niedopuszczalny,
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Przyznanie uprawnienia kontrolnego Komisji Ustawodawczej na tym etapie postępowania ustawodawczego jest ze wszech miar uzasadnione. Jest to bowiem organ pomocniczy Sejmu, do którego zadań należy realizowanie zadań z zakresu polityki tworzenia prawa i techniki prawodawczej35, zatem dba ona o zgodność projektów ustaw
z aktami wyższego rzędu oraz ich poprawność legislacyjną, co stanowi potencjalną gwarancję odpowiedniej jakości stanowionego prawa36. P. Radziewicz komisję tę nazywa
wprost organem quasi-eksperckim. „Komisja ustawodawcza wypowiada się bowiem
o treści projektu ustawy, formułuje poglądy, dla których punktem odniesienia jest wiedza prawnicza (ocena «sprzeczności» projektu z prawem), i na tej podstawie następnie
stwierdza, czy postępowanie ustawodawcze może dalej się toczyć, czy też powinno zostać zamknięte jeszcze przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania”37.
Komisja może większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Komisji, zaopiniować projekt jako niedopuszczalny. Projektowi zaopiniowanemu jako
niedopuszczalny Marszałek Sejmu może nie nadać dalszego biegu (art. 34 ust. 8 RegSej).
Wskazać w tym miejscu wypada, że sposób uregulowania tego postępowania budzi
poważne zastrzeżenia. J. Ciemniewski wskazuje nawet, że „również twórcy tego rozwiązania nie byli przekonani o jego poprawności z punktu widzenia zasad systemu parlamentarnego i z tego względu posłużyli się określeniami, które nie dają jednoznacznych
odpowiedzi”38.
Praktyka parlamentarna pokazuje, że rozbieżności występowały w odniesieniu do:
charakteru prawnego dokumentu skierowanego do Komisji Ustawodawczej (opiniowano bowiem projekty zarówno przed zarządzeniem ich drukowania, jak i takie, które korzystały ze statusu druków sejmowych); statusu prawnego negatywnej opinii o projekcie
(jeśli nie druk sejmowy, to w jaki sposób uzasadnić „poufność” opinii); nadania biegowi

35

36

37
38

„Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn” 2002, nr 1, s. 27; także G. Koksanowicz, op. cit., s. 19.
W. Gromski, Rola i znaczenie Komisji Ustawodawczej Sejmu, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie
ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 196. Do przedmiotowego zakresu
działania Komisji Ustawodawczej należą: a) sprawy polityki legislacyjnej i spójności prawa, b) współdziałanie w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości, c) rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o znacznym stopniu złożoności
legislacyjnej, d) sprawy związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające
z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, e) współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania
w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu oraz koordynacja tych działań (według pkt 24 załącznika
do Regulaminu Sejmu).
M. Kudej, Zmiany w regulaminie Sejmu, dokonane 4 września i 28 października 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3, s. 23.
P. Radziewicz, Doradztwo naukowe w pracach Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5, s. 43.
J. Ciemniewski, Badanie zgodności ustaw z Konstytucją w procesie legislacyjnym, „Przegląd Sejmowy”
2004, nr 1, s. 47.
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projektowi, który zawierał takie sprzeczności, które zostały uznane za nadające się do
usunięcia podczas dalszych etapów postępowania ustawodawczego39.
Zastrzeżenia w praktyce parlamentarnej i w piśmiennictwie wywołała przede
wszystkim kwestia skutku prawnego opinii Komisji Ustawodawczej o „niedopuszczalności” projektu i czy Marszałek Sejmu może być na mocy regulaminu umocowany do
zablokowania inicjatywy ustawodawczej zainicjowanej przez konstytucyjnie uprawniony podmiot. Innymi słowy czy opinia Komisji Ustawodawczej jest wiążąca dla Marszałka Sejmu, czy ma jedynie walor sondażu prawno-politycznego.
Opinia ta jest autorstwa organu pomocniczego Sejmu, posiada ona jednak szczególne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że Komisja Ustawodawcza jest, na mocy Regulaminu Sejmu, umocowana do zajmowania się problematyką legislacyjną i spójnością
prawa oraz współdziałaniem w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnieniu
jego prawidłowości. Ponadto opinia Komisji Ustawodawczej, w przeciwieństwie do
opinii innych komisji sejmowych, wyrażana jest kwalifikowaną większością 3/5 głosów
członków Komisji. Jednak zakwalifikowanie wystąpienia Komisji przyjmującego postać opinii, która to jest ze swej istoty aktem o niewiążącym charakterze, powoduje, że
uznanie jej za wiążącą lub nie pozostaje sporne. Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu przyniosłaby dopiero taka zmiana Regulaminu Sejmu, z której wynikałby jednoznacznie charakter tej opinii.
W piśmiennictwie funkcjonują skrajne stanowiska co do oceny mocy wiążącej opinii Komisji Ustawodawczej. M. Kudej wskazywał, że „«skutek prawny negatywnej opinii Komisji […] należy określić jako zaniechanie prowadzenia dalszego postępowania.
Praktycznie rzecz ujmując, Prezydium Sejmu [aktualnie Marszałek Sejmu – H.P.] powinno nie nadawać biegu tak zaopiniowanemu projektowi». Zatem – w tym przypadku
– taki projekt nie może być przedmiotem prac merytorycznych w Sejmie czy w komisji”40. Ku wiążącemu charakterowi takiej opinii skłaniał się również J.M. Karolczak41.
W nurt ten wpisują się także poglądy G. Koksanowicza, który wskazuje, że skoro Marszałek Sejmu podjął decyzję o wdrożeniu tej procedury, która ma przecież charakter fakultatywny, to czyni to dlatego, aby Komisja potwierdziła lub nie jego wątpliwości.
Zatem nieracjonalna i pozbawiona sensu byłaby sytuacja, w której mimo uzyskania opinii o „niedopuszczalności” projektu Marszałek Sejmu nie uwzględniłby stanowiska Komisji, zwłaszcza że wystąpił o nie dobrowolnie, bez regulaminowego przymusu42.
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B. Szepietowska, op. cit., s. 106–107.
H. Pajdała, Komisje sejmowe. Status i funkcjonowanie, Warszawa 2003, s. 87.
J.M. Karolczak, Opinie, „Biuletyn BSE” 1992, nr 3, s. 82–83.
G. Koksanowicz, op. cit., s. 20.
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Zupełnie odmienną interpretację tego unormowania regulaminowego prezentowali
A. Patrzałek i A. Szmyt, wskazując, że stanowisko Komisji zawsze jest tylko i wyłącznie
opinią, a zatem nie jest prawnie wiążące dla Marszałka Sejmu43.
W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę jedynie wykładnię językową art. 34 ust. 8
RegSej, opinia Komisji Ustawodawczej wiąże Marszałka Sejmu tylko wówczas, gdy
Komisja ta nie stwierdza sprzeczności projektu z prawem. Z kolei w sytuacji zaopiniowania projektu jako niedopuszczalny Marszałek Sejmu zachowuje swobodę decyzyjną
i tylko od niego zależy, jak potoczą się dalsze losy projektu ustawy. Nie istnieje bowiem
żadna procedura, za pomocą której wnioskodawca, którego projekt został uznany za
niedopuszczalny, mógłby próbować podważać stanowisko obrane przez Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu posiada tu klasyczny „luz decyzyjny” i bierze odpowiedzialność
za rozstrzygnięcie.
Takie uprawnienie z pewnością znacząco wzmacnia rolę Marszałka Sejmu wobec
podmiotów prawa inicjatywy ustawodawczej44, stanowi także „istotny środek prawny
usprawniający pracę izby, pozwala bowiem nie angażować jej w prace nad projektem,
który po uchwaleniu mógłby być skutecznie kwestionowany przed Trybunałem Konstytucyjnym”45.
W praktyce Marszałek Sejmu rzadko występuje do Komisji Ustawodawczej o opinię na temat projektu ustawy, co do którego istnieje wątpliwość, czy nie jest sprzeczny
z prawem, w tym prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej46. Jeżeli jednak z takim wnioskiem występuje, a Komisja wyraża opinię
o niedopuszczalności projektu ustawy, to Marszałek pozostawia go bez dalszego biegu47.
Tego typu decyzje podejmowane przez Marszałka Sejmu nie spotkały się dotychczas
z krytyką, co świadczy o powszechnej akceptacji tego rozwiązania48.
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J.M. Karolczak, op. cit., s. 87–88.
L. Garlicki (red.), Uwaga 24 do art. 118, [w:] L. Garlicki (red.), op. cit., s. 24.
G. Koksanowicz, op. cit., s. 21.
„Komisja w III kadencji wydała 3 opinie, w IV kadencji – 23, w tym na 21 projektów poselskich 7
projektom nie nadano biegu z powodu ich «niedopuszczalności»; w samej IV kadencji Komisja 17 razy
wydała opinię o dopuszczalności projektu, a 6 razy o niedopuszczalności; w V (skróconej) kadencji
marszałek Sejmu wystąpił do Komisji Ustawodawczej o opinię w sprawie dopuszczalności projektu
19-krotnie, w VI kadencji 46-krotnie. W bieżącej VII kadencji marszałek wystąpił w omawianym trybie o opinię Komisji Ustawodawczej 33 razy, z czego wydała już ona opinie w odniesieniu do 16 projektów (9 opinii o dopuszczalności, 7 opinii o niedopuszczalności projektów)”. A. Szmyt, Badanie
dopuszczalności projektu ustawy w trybie art. 34 ust. 8 Regulaminu Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2012,
nr 5, s. 18
K. Kubuj, op. cit., s. 20.
A. Szmyt, Nowe..., s. 18.
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6. Opinia eksperta
Jeżeli Sejm nie odrzuci projektu w całości w ramach pierwszego czytania, projekt
ustawy jest kierowany do właściwej komisji (art. 39 ust. 2 RegSej) i tam również mogą
być podejmowane działania mające na celu analizę projektu ustawy pod względem jej
zgodności z prawem UE. Przykładem może być wysłuchiwanie opinii zaproszonych
ekspertów. Specjaliści ci dysponują wiedzą fachową niedostępną dla posłów. Ich poglądy mają też niebagatelne znaczenie podczas wyników głosowań, gdyż posłowie z reguły
mocno liczą się z ich zdaniem49. Należy jednak zwrócić uwagę, że opinie wyrażane przez
ekspertów nie są w żaden sposób dla posłów wiążące. Aktualnie komisje mają możliwość powoływania ekspertów (samodzielnie) i jednego stałego doradcę (za zgodą Sejmu), co oznacza, że nie muszą oni zostać powołani, ani uczestniczyć w pracach nad
projektem konkretnej ustawy. Pomocne w ocenie zgodności projektu ustawy z prawem
UE mogą być dla posłów ekspertyzy i opinie dotyczących lub planowanych prac wynikających z funkcji Sejmu i jego organów w dziedzinie legislacji i działań kontrolnych
oraz prac studyjnych. Mogą one być zamawiane przez Marszałka i wicemarszałków Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, komisje i podkomisje, kluby parlamentarne,
koła poselskie i posłów50.
Poza ekspertami, których obecność nie jest obowiązkowa, w postępowaniu dotyczącym projektów ustaw uczestniczy obligatoryjnie przedstawiciel służby prawnej Kancelarii Sejmu, który przedstawia swoje wnioski w sprawie zgodności projektów ustaw
z prawem UE. „Pod pojęciem «służby prawnej» Kancelarii Sejmu należy rozumieć pracowników Kancelarii Sejmu zatrudnionych w Biurze Legislacyjnym oraz […] BAS, mających wykształcenie prawnicze oraz wiedzę i doświadczenie przy tworzeniu prawa.
W bieżących pracach legislacyjnych z projektami ustaw i uchwał Sejmu na posiedzeniach
komisji uczestniczą przede wszystkim przedstawiciele Biura Legislacyjnego, czyli legislatorzy, którzy zapewniają typową obsługę legislacyjno-prawną komisji i podkomisji”51.
W przeciwieństwie do innych ekspertów, co do których można mieć niekiedy zastrzeżenia, że reprezentują pewne partykularne interesy, przedstawiciela służby prawnej cechuje pełny obiektywizm. Jego obecność stanowi wyraz tego, że Sejm dba na każdym etapie
procesu legislacyjnego o poprawność prawno-legislacyjną stanowionych ustaw. Wydaje
się, że przedstawiciel ten winien zabierać głos zawsze wtedy, gdy spostrzeże, iż propozycje zawarte w projekcie lub wprowadzane do projektu w pracach komisyjnych mogą być
niezgodne z prawem europejskim. Jego opinia nie ma jednak mocy wiążącej dla członków komisji, w szczególności nie jest on w jakikolwiek sposób władny, by zablokować
49
50
51

Zob. P. Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010, s. 220.
Uchwała nr 28 Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 1995 r.
P. Radziewicz, op. cit., s. 42.
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poprawkę, która jego zdaniem jest niezgodna z prawem UE. Nie mniej jednak komisja
powinna się ze zdaniem przedstawiciela służby prawnej Kancelarii Sejmu liczyć. W sytuacji bowiem, gdy komisja nie uwzględni wniosku lub uwagi przedstawiciela dotyczące
zgodności z prawem UE, Marszałek Sejmu może się zwrócić do komisji o ustosunkowanie się przez nią do tych wniosków i uwag (art. 70 RegSej). Uprawnienie Marszałka
Sejmu ma w założeniu podkreślać znaczenie opinii przedstawiciela służby prawnej i służy temu, by nie została ona zbagatelizowana w ferworze prac nad projektem, co ma
miejsce często wtedy, gdy uwagi zgłaszają inni eksperci. Rozwiązanie to ukazuje również, że Sejm przywiązuje większą wagę do opinii i uwag zgłaszanych przez eksperta
wywodzącego się z Kancelarii Sejmu niż do sugestii autorstwa eksperta zewnętrznego,
którego z izbą w zasadzie nic nie łączy.
W odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu o formalne ustosunkowanie się do
nieuwzględnionych wniosków i uwag służb prawnych Kancelarii Sejmu komisja podejmuje uchwałę, w której przychyla się do uwag przedstawiciela służby prawnej i zobowiązuje się je uwzględnić na kolejnym, najbliższym etapie prac nad ustawą, lub też
konsekwentnie obstaje przy zajętym wcześniej stanowisku, narażając się ewentualnie na
odrzucenie jej sprawozdania przez Sejm działający jako całość52.

7. Opinia ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE
Podczas procedowania w komisji nad projektem po pierwszym czytaniu, w sprawach dotyczących zgodności przepisów rozpatrywanego projektu ustawy z prawem UE,
fakulatywne jest zasięganie opinii ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE
(art. 42 ust. 4 RegSej)53. Komisja określa wówczas termin dla ministra do przedstawienia tej opinii.
O opinię ministra komisja może się zwrócić także po drugim czytaniu, jeżeli w jego
trakcie zgłoszono nowe poprawki i wnioski. Propozycje te powinny zostać zaopiniowane w terminie wskazanym przez komisję (art. 47 ust. 1a RegSej).
Identyczna procedura jest stosowana wówczas, gdy Senat wniósł poprawki do ustawy uchwalonej przez Sejm (art. 54 ust. 1 RegSej). Minister jest zobowiązany do zaopiniowania senackich poprawek co do ich zgodności z prawem UE.
Wkomponowanie ministra, czyli organu władzy wykonawczej, w sejmowy proces
badania zgodności projektu ustawy z prawem UE, wydaje się niekonsekwentne tylko
pod tym względem, że Sejm ucieka się tu do pomocy organu spoza parlamentu funkcjo52
53

Ibidem, s. 43.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943)
ministrem tym jest Minister Spraw Zagranicznych. Fakultatywność opinii ministra jest spowodowana
zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Sejmu dnia 19 grudnia 2014 r. (M.P. z 2015 r., poz. 31).
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nującego w ramach innego segmentu władzy. Takie rozwiązanie ma jednak racjonalne
wytłumaczenie. Po pierwsze, analizy dokonuje organ niebędący w jakikolwiek sposób
podporządkowany ani uzależniony od Sejmu. Gwarantuje to w związku z tym obiektywizm oceny, ponieważ minister może pozwolić sobie na rzetelną analizę poprawek niepozbawioną konstruktywnej krytyki, bez obaw o własną pozycję. Po drugie, na Radzie
Ministrów, zgodnie z Konstytucją, spoczywa obowiązek wykonywania ustaw jako aktów normatywnych parlamentu, to jest „podejmowania przez ten organ egzekutywy
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, także o charakterze kontrolnym i koordynacyjnym,
umożliwiających sprawne i skuteczne wprowadzanie w życie uchwalonych przez parlament i obowiązujących aktów ustawodawczych […] przez wszystkie organy administracji rządowej”54. Z tego też względu uzasadnione jest włączenie tego organu – poprzez
działalność opiniodawczo-kontrolną Ministra Spraw Zagranicznych – w proces dbałości o zgodność projektu z prawem unijnym, skoro później – już po uchwaleniu ustawy
– RM ma dbać o realizację tego prawa. Po trzecie, skoro Rada Ministrów została zobowiązana ustawowo do współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem w UE w zakresie tworzenia prawa polskiego wykonującego prawo UE, to nie
powinno budzić zastrzeżeń zaangażowanie RM na mocy Regulaminu Sejmu – przez
osobę ministra właściwego ds. członkostwa Polski w UE – do opiniowania projektów
ustaw co do ich zgodności z prawem unijnym55. Wreszcie Minister Spraw Zagranicznych jest tym organem władzy wykonawczej, który z racji przydzielonych mu zadań,
powinien najlepiej orientować się w problematyce związanej z prawem UE. Dlatego też,
dzięki podległemu ministrowi aparatowi urzędniczemu, jest w stanie dokonać profesjonalnej oceny poprawek zgłaszanych w procesie ustawodawczym pod kątem ich zgodności z prawem UE.
Regulamin Sejmu nie zawiera żadnej wskazówki co do długości terminu na przygotowanie przez ministra opinii. Brak ten wynika z tego, że nie jest możliwe sztywne
określenie, jaki czas będzie tu właściwy, gdyż nie wiadomo, jaki będzie zakres poprawek i jak obszernej trzeba będzie dokonać analizy w konkretnym przypadku. Wydaje się
jednak, że termin wyznaczony przez komisję powinien być odpowiedni, tj. na tyle długi,
aby opinia mogła zostać przygotowana rzetelnie, a z drugiej strony na tyle krótki, aby
zdyscyplinować ministra i żeby oczekiwanie na opinię nie wydłużyło niepotrzebnie prac
nad uchwaleniem ustawy.
Mimo że komisja określa termin na przygotowanie przez ministra opinii, to nie
oznacza, że jej przygotowanie przez ministra jest obowiązkowe. Co prawda, istnieje
54
55

S. Bożyk, Sejm w systemie organów państwowych RP, Warszawa 2009, s. 84.
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie tworzenia prawa polskiego wykonującego
prawo UE (Dz. U. Nr 213, poz. 1395).
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możliwość egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności politycznej ministra przed
Sejmem, wydaje się jednak, że jej uruchomienie byłoby teoretycznie uzasadnione wówczas, gdyby minister notorycznie zaniedbywał przygotowywania tego typu opinii. Trudno byłoby się mu bronić, że każdorazowo czas wyznaczony na jej przygotowanie był
zbyt krótki. Fakultatywność przygotowania opinii wynika zarówno z nieobecności przepisów, które wyraźnie stanowiłyby o takim obowiązku, z mocy prawnej przepisów regulaminowych, jak i z braku podlegania przez ministra izbie niższej parlamentu i możliwości stosowania wobec niego sankcji. W związku z tym należy uznać, że w przypadku,
gdy opinia ministra nie zostanie sporządzona w terminie lub nie wpłynie na czas do komisji, komisja może w dalszym ciągu kontynuować prace nad ustawą. Z perspektywy
sejmowej obowiązkowe jest bowiem „zasięganie” opinii ministra, a nie jej „zasięgnięcie”. Innymi słowy komisja musi o tę opinię wystąpić, ale wcale nie musi jej otrzymać,
by kontynuować proces ustawodawczy.
Opinia ministra nie musi zostać również uwzględniona przez komisję. Wydaje się
również, że opinia powinna zostać wyrażona w formie pisemnej.

8. Zakończenie
Konkludując, należy wskazać, że w ramach procedury ustawodawczej projekt ustawy podlega nieustannej kontroli pod kątem jego zgodności z prawem Unii Europejskiej.
Regulaminodawca przywiązuje duże znaczenie do tego, aby w systemie prawnym nie
występowały niezgodności i aby treść ustawy nie kolidowała z treścią prawa UE, mającego pierwszeństwo stosowania. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że pod względem formalnym dbałość o zgodność ustaw z prawem UE jest wyższa niż dbałość o ich
zgodność z Konstytucją. Posłowie otrzymują bowiem, nie tylko ze strony organów wewnętrznych Sejmu, ale i podmiotów zewnętrznych, opinie, których celem jest wyeliminowanie ewentualnych niezgodności, tzn. norm sprzecznych z rozwiązaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Opinie te nie wiążą formalnie adresatów, jednak z uwagi
na to, że są przygotowywane przez szczególne organy wewnętrzne lub profesjonalne
podmioty powinny być pozytywnie przyjmowane przez posłów, a sugestie w nich zawarte uwzględniane. W praktyce zresztą opinie te odgrywają duże znaczenie, a posłowie
liczą się z uwagami tam sformułowanymi. Między innymi dlatego też nie wydaje się
konieczne nadawanie tym opiniom wiążącego charakteru. Wszak to Sejm pozostaje gospodarzem ustawy od momentu wpłynięcia projektu do laski marszałkowskiej i bierze
na siebie odpowiedzialność za treść stanowionego w tym trybie prawa.
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Proceduralno-prawne aspekty stanowienia ustaw przez
polskiego prawodawcę w świetle zasady pierwszeństwa
prawa unijnego
1. Wprowadzenie
Jednym z istotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem Polski w Unii
Europejskiej jest kwestia rozstrzygania kolizji na płaszczyźnie relacji między przepisami prawa krajowego i prawa organizacji międzynarodowej, którą niewątpliwie jest UE.
Wydawać się może, że dotychczasowe rozwiązania i ustalenia w tej mierze czynione
przez Trybunał Konstytucyjny w istotny sposób eliminują wątpliwości dotyczące relacji
prawa polskiego i prawa wspólnotowego od strony stricte materialno-prawnej1. Trybunał podkreślał i w dalszym ciągu podtrzymuje swe zdanie, zgodnie z którym „Z art. 91
ust. 3 Konstytucji wynika pierwszeństwo norm rozporządzeń unijnych w razie kolizji
z ustawami. Konstytucja RP zachowuje natomiast nadrzędność i pierwszeństwo wobec
wszystkich aktów prawnych obowiązujących w polskim porządku konstytucyjnym,
w tym także prawa unijnego. Taka pozycja Konstytucji wynika z art. 8 ust. 1 Konstytucji
i została potwierdzona w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
[…] «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach».
Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania. […] Tezę tę, sformułowaną w kontekście relacji Konstytucji do
traktatów należy odnieść także do relacji do aktów instytucji unijnych. Wobec wskazanej pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej, dopuszczalne jest
badanie zgodności z nią norm rozporządzeń unijnych”2.
1

2

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04 (OTK ZU 2005/5A/49). Wskazane stanowisko znalazło również potwierdzenie w wyroku dotyczącym Traktatu z Lizbony, K 32/09 (OTK ZU 2010/9A/108).
Wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09 (OTK ZU 2011/9A/97), na ten temat krytycznie zob.
R. Grzeszczak, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzeczne z prawem unijnym. O zasadzie
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Stanowisko swe Trybunał uzasadnił, wskazując na istnienie sprecyzowanej konstytucyjnie procedury nastawionej na prowadzenie procesu integracji europejskiej, związanej „z przekazywaniem kompetencji w niektórych sprawach organom wspólnotowym
(unijnym)”, zagwarantowaniu kontroli „konstytucyjności Traktatu akcesyjnego oraz aktów stanowiących jego integralne składniki” oraz stwierdzeniu, iż „przepisy (normy)
Konstytucji jako aktu nadrzędnego i stanowiącego wyraz suwerennej woli narodu nie
mogą utracić mocy obowiązującej bądź ulec zmianie przez sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy określonymi przepisami (aktami wspólnotowymi a Konstytucją). W takiej sytuacji suwerenny polski ustrojodawca konstytucyjny zachowuje
prawo samodzielnego zadecydowania o sposobie rozwiązania tej sprzeczności, w tym
również o celowości ewentualnej zmiany samej Konstytucji”3.
W tym też zakresie gwarancją tej nadrzędności mają stać się normy Konstytucji
w dziedzinie praw i wolności jednostki, które „wyznaczają minimalny i nieprzekraczalny próg, który nie może ulec obniżeniu ani zakwestionowaniu na skutek wprowadzenia
regulacji wspólnotowych. Konstytucja 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”4. W przeciwnym bowiem razie oznaczałoby to, że pozbawiamy się możliwości oceny działań podejmowanych przez organizację międzynarodową.
Inny rodzaj zabezpieczenia nadrzędności Konstytucji znajduje potwierdzenie w kolejnej tezie Trybunału, zgodnie z którą wykładnia „przyjazna dla prawa europejskiego”
ma swoje granice. W żadnej sytuacji nie może ona prowadzić do rezultatów sprzecznych
z wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych i niemożliwych 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 prawa unijnego. Jest to czytelny sygnał wskazujący na istnienie granic tego,
czym wydaje się materialnie dopuszczalna prowspólnotowa interpretacja treści Konstytucji. Przy czym w swoim dotychczasowym orzecznictwie Trybunał wyraźnie podkreślił, że „gdyby miało dojść do nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy normą Konstytucji
a normą prawa wspólnotowego i to sprzeczności, której nie można eliminować przy
zastosowaniu wykładni respektującej względną autonomię prawa europejskiego i prawa
krajowego”, to nie można wykluczyć wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. „Taka
sprzeczność nie może być w polskim systemie prawnym w żadnym razie rozwiązywana

3
4

pierwszeństwa prawa UE, wzorcach kontroli konstytucyjności aktów instytucji UE, „Prawo Europejskie w Praktyce”, 2012 nr 1(91), s. 11–17.
Pkt 7 uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
Pkt 6.4 uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
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przez uznanie nadrzędności normy wspólnotowej w relacji do normy konstytucyjnej.
Nie mogłaby też prowadzić do utraty mocy obowiązującej normy konstytucyjnej i zastąpienia jej normą wspólnotową ani do ograniczenia zakresu stosowania tej normy do
obszaru, który nie został objęty regulacją prawa wspólnotowego. W takiej sytuacji do
polskiego ustawodawcy należałoby podjęcie decyzji albo o zmianie Konstytucji, albo
o spowodowaniu zmian w regulacjach wspólnotowych, albo – ostatecznie – decyzji
o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Decyzję tę winien podjąć suweren, którym jest Naród
Polski, lub organ władzy państwowej, który w zgodzie z Konstytucją może Naród reprezentować”5.
Stanowisko to łączy się jednocześnie z wyraźnym rozróżnieniem roli i zadań Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z jednej
strony podkreśla się respektowanie zasady, w myśl której jedynie TS UE jest kompetentny do wyjaśniania treści przepisów prawa wspólnotowego lub rozstrzygania o ich obowiązywaniu. Z drugiej natomiast wskazuje, że TS UE nie dysponuje kompetencją zarówno w zakresie przedstawienia wykładni przepisów prawa wewnętrznego państw
członkowskich, jak też stwierdzania obowiązywania lub nieobowiązywania tych przepisów lub oceny stanu faktycznego sprawy zawisłej przed sądem państwa członkowskiego. Jednocześnie jednak Trybunał Konstytucyjny uznał, że istotne jest odróżnienie od
siebie kwestii badania zgodności aktów unijnego prawa pochodnego z traktatami, czyli
prawem pierwotnym Unii, a z drugiej strony, badania ich zgodności z Konstytucją. Uznał
jednocześnie, że „Organem, który decyduje ostatecznie o zgodności rozporządzeń unijnych z traktatami, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a o zgodności
z Konstytucją – Trybunał Konstytucyjny”6.
Konsekwencją takiego stanowiska jest uznanie, że rozporządzenie unijne jest aktem normatywnym w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, a więc aktem, którego
treść może być badana pod kątem zgodności z Konstytucją RP. Przyjąć należy, że Trybunał, akcentując swoją kompetencję, raczej odnosi ją do badania zgodności aktów prawa pochodnego właśnie materialno-prawnej, nie wspominając i nie odnosząc się do zagadnień związanych z kwestiami proceduralnymi, a więc dotyczącymi tego, czy
konkretny akt prawny został przyjęty zgodnie z procedurą ich stanowienia, co wydaje
się oczywiste ze względu na brak takich kompetencji nawet przy uwzględnieniu szerokiego rozumienia zasady nadrzędności Konstytucji RP.
Nie budzi jednak wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny staje się kompetentny do
rozstrzygnięcia sprawy, w której pojawia się wątpliwość, czy krajowy akt prawa powszechnie obowiązującego jest wydany w sposób zgodny z wymogami proceduralnymi.
5
6

Z uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
Wyrok z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09.
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Swoje stanowisko w tym względzie wyrażał wielokrotnie w odniesieniu do uchybień
w procesie ustawodawczym, twierdząc, że: „Bezwzględne przestrzeganie trybu ustawodawczego stanowi gwarancję praworządności, a nadanie obowiązującym w tym zakresie
regulacjom rangi konstytucyjnej wzmacnia tę funkcję. Znaczenie poszczególnych stadiów i czynności procesu ustawodawczego, określonych przez prawo parlamentarne,
podkreślał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny [...] Dochowanie trybu ustawodawczego uregulowanego w przepisach Konstytucji jest warunkiem dojścia ustawy
do skutku. Kompetencje poszczególnych organów w tym procesie są ściśle wyznaczone,
a pozaprawne działania – wykluczone”7. Akty normatywne dotknięte tego rodzaju wadliwością nie mogą wywierać żadnych skutków prawnych, zarówno co do przeszłości
(np. od momentu ich ogłoszenia), jak i na przyszłość. W doktrynie wyrażany jest pogląd,
że są to normy pozorne (przybierające pozór prawa)8. Wady odnoszące się do procedury
uchwalenia aktu normatywnego mogą przybierać różną postać, np. treść uchwalonego
przez Parlament aktu różni się od treści aktu przedstawionego Prezydentowi do podpisu9, albo Senat w toku prac nad aktem nowelizującym inny akt, wniósł poprawki do aktu
nowelizowanego10, albo nie odbyło się głosowanie w parlamencie, lub też organ władzy
wykonawczej wkroczył w kompetencje władzy ustawodawczej11. Przytoczone przykłady zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny odnoszą się tylko do krajowej procedury stanowienia prawa. Tymczasem od wejścia Polski do Unii Europejskiej polski
ustawodawca zobowiązany jest również do przestrzegania zasad stanowienia prawa
określonych w prawie wspólnotowym. Jednym z wymogów jest obowiązek notyfikacji
Komisji Europejskiej projektów przepisów technicznych w trybie art. 8 ust. 1 dyrektywy
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.12 Naruszenie
7
8

9

10

11

12

Wyrok z dnia 7 lipca 2003 r., SK 38/01 (OTK ZU 2003/6A/61).
M. Safjan, Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej – od winy funkcjonowania do bezprawności
normatywnej, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2003 nr 3.2, s. 170;
Z. Banaszczyk, Rozszerzenia i ograniczenia odpowiedzialności, „Rzeczpospolita” z 24 września 2004 r.
nr 225, s. C3.
Sprawa publikacji Kodeksu karnego, uchwalonego przez Sejm 6 czerwca 1997 r., którego treść art. 156
§ 1 pkt 2 odbiegała od tekstu uchwalonego przez Parlament i podpisanego przez Prezydenta RP, co stało
się przedmiotem rozstrzygnięcia przez TK w wyroku z dnia 7 lipca 2003 r., SK 38/01.
Sprawy takie były kilkakrotnie przedmiotem rozstrzygnięcia przez TK, m.in. wyrok z dnia 23 listopada
1993 r., K 5/93 (OTK 1993/cz. 2/38); wyrok z dnia 24 czerwca 2002 r., K 14/02 (OTK ZU 2002/4A/45);
wyrok z dnia 21 czerwca 1999 r., U 5/98 (OTK ZU 1999/5/99).
Przykładem może być orzeczenie TK z dnia 21 stycznia 1997 r., K 18/96 (OTK ZU 1997/1/2) w sprawie
zmiany nazwy organu w tekście ujednoliconym ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska (z organu „terenowe organy administracji państwowej” na „organy gminy”), co – nie mając
kompetencji – uczynił Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w obwieszczeniu z dnia 21 marca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 4, poz. 196).
Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., s. 37), zwana dalej „dyrektywą
98/34”.
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obowiązku notyfikacji wywołuje z jednej strony skutek, w postaci niemożności stosowania przez sądy i inne organy przepisów wobec osób fizycznych czy osób prawnych,
z drugiej zaś, możliwości wszczęcia przez Komisję Europejską w trybie art. 258 TFUE
postępowania przeciwko państwu członkowskiemu, a w konsekwencji wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości na naruszenie prawa unijnego przez państwo członkowskie13.

2. Aspekt proceduralny
Rozważania dotyczące aspektu proceduralnego warto poprzedzić odwołaniem do
wcześniejszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym „regulacja
ustawowa winna „uwzględniać konstytucyjną zasadę przychylności procesowi integracji europejskiej i współpracy między państwami”14. Analizując konstytucyjność rozwiązań regulacji ustawowej, kształtującej zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego
TK stwierdził, iż „brak regulacji dotyczącej badania ważności wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Konstytucji traktować należy jako désintéressement polskiego ustrojodawcy regulacją tej kwestii na poziomie konstytucyjnym”15. Skutkiem tego jest stwierdzenie, iż sytuacja taka uniemożliwia „powołanie konkretnego wzorca kontroli konstytucyjnej w celu oceny uregulowania umowy międzynarodowej, jakim jest art. 190
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dotyczący wyborów do Parlamentu
Europejskiego) [obecnie art. 223 TFUE] . Pola regulacji tego przepisu traktatowego
i art. 101 ust. 1 Konstytucji (dotyczącego li tylko badania ważności wyborów do Sejmu
i Senatu RP) «rozmijają się» i pozostają w stosunku rozłączności”16. Z tego punktu widzenia wyprowadzenie z treści art. 9 oraz Preambuły zasady przychylności prawu międzynarodowemu nie odnosi się do badania konstytucyjności konkretnych regulacji nastawionych na skutek zapewniający odpowiednie i właściwe funkcjonowanie Polski
w Unii Europejskiej. Z tym że Trybunał Konstytucyjny jednocześnie wskazuje granice
takiej przychylności, o czym była mowa powyżej. Państwa członkowskie zachowują
bowiem prawo do oceny, „czy prawodawcze organy wspólnotowe (unijne), wydając
określony akt (przepis prawa), działały w ramach kompetencji przekazanych i czy wykonywały swe uprawnienia zgodnie z zasadami subsydiarności i proporcjonalności.
Przekroczenie tych ram powoduje, że wydane poza nimi akty (przepisy) nie są objęte
13

14
15
16

Zob. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, T. 1, Kraków 2010; S. Biernat,
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po traktacie z Lizbony, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2001,
t. XXV.
Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
Ibidem.
Pkt 13.1 uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
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zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego”17, a także nie korzystają z zasady przychylności.

3. Problemy na tle stosowania zasady pierwszeństwa prawa
unijnego
3.1. Przyjęcie założenia, w myśl którego każdy organ stosujący prawo, a więc każdy, który stosując zasadę pierwszeństwa określoną w treści art. 91 ust. 3 Konstytucji dysponuje kompetencją oceny istnienia kolizji między normami prawa unijnego i przepisami, i który może przez to uznać, że kolizja taka istnieje również wtedy, gdy ustawodawca
krajowy nie dopełnia wymogów związanych z zachowaniem prawidłowego trybu stanowienia ustawy (obowiązku notyfikacji), wydaje się prowadzić do ograniczenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. W takim ujęciu kompetencją taką dysponują nie tylko
sądy, ale wcześniej każdy organ, który jest organem decyzyjnym. Następstwem takiego
stanu rzeczy musiałoby być uznanie, że kontrola polskiego ustawodawcy może być dokonywana przez każdy organ decyzyjny, później zaś organ sądowy, w odniesieniu oczywiście do konkretnej sprawy. W świetle orzecznictwa ETS (obecnie TS UE), istota zasady
pierwszeństwa prawa wspólnotowego sprowadza się właśnie do realizacji przez wszystkie organy władzy państwa członkowskiego obowiązku zapewnienia prymatu temu prawu w razie stwierdzenia kolizji z normami prawa krajowego. Dotyczy więc nie tylko
sądów krajowych, ale także organów ustawodawczych i wykonawczych na wszystkich
jego szczeblach. Zgodnie z dyrektywą płynącą z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, zapoczątkowanego orzeczeniem Costa v. ENEL nr 6/64 z dnia 15 lipca 1964 r.18, na
organach państw członkowskich ciąży zarówno obowiązek polegający na zakazie stanowienia norm prawnych sprzecznych z prawem wspólnotowym, obowiązek powstrzymywania się od stanowienia aktów prawnych niezgodnych z prawem wspólnotowym albo
usuwania już istniejących z systemu źródeł, jak i zakaz stosowania prawa krajowego
sprzecznego z normami wspólnotowymi czy zakaz kwestionowania ważności norm prawa wspólnotowego19. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia spójności prawa
17
18
19

Wyrok z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09.
Orzeczenie ETS Costa v. E.N.E.L nr 6/64 z 15 lipca 1964 r., ECR [1964] s. 585.
Sądy konstytucyjne państw członkowskich wielokrotnie rozstrzygały problem rozwiązywania konfliktu
między prawem wewnętrznym a prawem wspólnotowym. Z lektury orzecznictwa wynika, iż sądy konstytucyjne nie akceptują bez zastrzeżeń zasady pierwszeństwa, obejmującej – zdaniem ETS – również
prymat nad konstytucjami państw członkowskich. Mimo pewnych różnic w sposobie argumentacji zasadniczo można zauważyć podobne podejście do tego problemu. Przykładowo wyrok La Corte Costituzionale Włoch w sprawie F. Frontini nr 183/73 z dnia 27 grudnia 1973 r. (FI 1974, I, s. 31), czy wyrok
w sprawie Granital nr 170/84 z dnia 8 czerwca 1984 r. (Giurisprudenza costituzionale 1984, s. 1098).
Podobnie orzeczenie francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Interruption volontaire de grossesse
z dnia 15 stycznia 1975 r. (decyzja nr 54 DC) lub orzeczenie Rady Stanu z dnia 30 października 1998 r.
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wspólnotowego, a co za tym idzie, naruszenia przepisów traktatowych. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że w celu zapewnienia pełnej skuteczności
norm prawa UE, sądy krajowe mogą odmówić zastosowania przepisów krajowych z nimi
sprzecznych zarówno tych wcześniejszych, jak i późniejszych, nawet bez potrzeby zwracania się o ich uprzednie usunięcie w drodze ustawodawczej lub w innej konstytucyjnej
procedurze (w tym przez sąd konstytucyjny)20. Wśród orzeczeń wydanych w ostatnim
czasie21, wiele kontrowersji wzbudził zwłaszcza wyrok w sprawie nr C-118/00 Larsy
v. INASTI22, ze względu na to, iż Trybunał Sprawiedliwości rozciągnął obowiązek natychmiastowego i bezpośredniego zastosowania przepisu wspólnotowego, a – w razie
istnienia konfliktu z prawem krajowym – nawet odmówienia zastosowania sprzecznych
przepisów prawa krajowego przez sąd z własnej inicjatywy, bez konieczności oczekiwania na uchylenie takich przepisów na podstawie środków legislacyjnych lub innych środków konstytucyjnych, również na organy administracji. Kontrowersje te wynikają z faktu sformułowania przez Trybunał Sprawiedliwości zasady przyznającej zarówno sądom,
jak i organom administracyjnym państw członkowskich kompetencji, których nie przewiduje (a nawet nie zakładało) ich własne prawo krajowe. W doktrynie prawa mówi się
nawet o zbyt głębokiej ingerencji Trybunału Sprawiedliwości w wewnętrzny porządek
prawny państw członkowskich oraz o naruszaniu „krajowej autonomii proceduralnej”23.

20

21

22
23

w sprawie Sarran (GAJA, wyd. 12, nr 117). Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny wypowiedział
się na temat niezgodności prawa wspólnotowego z ustawą zasadniczą w słynnej sprawie Solange
I z 1974 r. – orzeczenie Drugiego Senatu FSK z dnia 29 maja 1974 r. (FSK BvL 52/71, BverfGE, t. 37,
s. 271 i n.), a następnie w sprawie Solange II z 1986 r. – orzeczenie Drugiego Senatu FSK z dnia 22 października 1986 r. (2 BvR 197/83, BverfGE, t. 73, s. 339 i n.). Podobnie hiszpański Trybunał Konstytucyjny w sprawie nr 180/1993 (IESC [1993], s. 2) nie wykluczył swojej właściwości do kontroli konstytucyjności, gdyby sąd powszechny zastosował prawo wspólnotowe w sposób oczywiście błędny i rażąco
naruszający podstawy konstytucyjne.
Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r. nr 106/77 w sprawie Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal S.p.A., ECR [1978], s. 629.
Przykładowo w sprawie C-224/97 Erich Ciola v. Land Voralberg z dnia 19 kwietnia 1999 r. ETS stwierdził, iż zasada pierwszeństwa rozciąga się także na akty indywidualne oraz konkretne i jest adresowana
zarówno do sądów administracyjnych, jak organów wydających akty stosowania prawa. Szersze omówienie zob. także D. Miąsik, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym,
„Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 1, s. 54–56. Na uwagę zasługuje ponadto orzeczenie w sprawie
C-258/98 Giovanni Carra i in. z dnia 8 czerwca 2000 r., w którym ETS wypowiedział się na temat konieczności wykazania inicjatywy własnej ze strony sądu krajowego, bez potrzeby kierowania doń wniosku wstępnego lub oczekiwania na uprzednie uchylenie kolizyjnego przepisu przez ustawodawcę. Szersze omówienie zob. D. Miąsik, op. cit., nr 3, s. 59–61. Warto przytoczyć również jeszcze inne orzeczenie
w sprawie C-453-99 Courage Ltd. v. Bernard Crehan oraz Berdard Crehan v. Courage Ltd i in. z 29 września 2001 r. ETS w swojej wykładni poszedł jeszcze dalej, rozciągając zasadę nadrzędności prawa wspólnotowego również na niepisane zasady prawa krajowego. Zob. D. Miąsik, op. cit., nr 2, s. 57–61.
Orzeczenie w sprawie Larsy v. INASTI nr C-118/00, ECR-I [2001].
H.G. Schermers i D.F. Waelbroeck, Judical Protection in the European Union, Kluwer Law International
2000, 6th Ed., s. 199 i n.
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W świetle powyższego należałoby zadać pytanie, czy aktualne pozostaje stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym: „sądy krajowe mają też prawo i obowiązek odmówienia zastosowania normy krajowej, jeżeli koliduje ona z normami prawa
wspólnotowego. Sąd krajowy nie orzeka w takim wypadku o uchyleniu normy prawa
krajowego, lecz tylko odmawia jej zastosowania w takim zakresie, w jakim jest on obowiązany do dania pierwszeństwa normie prawa wspólnotowego. Przedmiotowy akt
prawny nie jest dotknięty nieważnością, obowiązuje i jest stosowany w zakresie nieobjętym przedmiotowym i czasowym obowiązywaniem regulacji wspólnotowej. Natomiast w razie wątpliwości co do relacji normy prawa krajowego i normy prawa wspólnotowego konieczne jest zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym do ETS, jako organu
właściwego w sprawach wykładni Traktatu oraz norm prawa pochodnego, a w sensie
funkcjonalnym włączanym w ten sposób do systemu sądowniczego danego państwa
członkowskiego. Na tej podstawie należy uznać brak konieczności zwracania się do TK
z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym – nawet w sytuacji gdy sąd zamierza odmówić zastosowania ustawy krajowej. Problem rozwiązywania kolizji z ustawami krajowymi pozostaje więc w zasadzie poza zainteresowaniem TK. O tym, czy ustawa koliduje z prawem wspólnotowym, rozstrzygać
będą bowiem Sąd Najwyższy, sądy administracyjne i sądy powszechne, a o tym, co znaczą normy prawa wspólnotowego, rozstrzygać będzie ETS, wydając orzeczenia wstępne
[…]. Jednak w szczególnej sytuacji kolizji ustawy z prawem wspólnotowym uprawnienie sądu do zadania pytania prawnego zostaje w pewnym sensie ograniczone ze względu
na regułę kolizyjną zawartą w art. 91 ust. 2 Konstytucji oraz zasady stosowania prawa
wspólnotowego, przede wszystkim zasadę bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego w wypadku kolizji z ustawą”24. Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego to sądy mają zasadniczo uprawnienie do odmowy zastosowania
normy krajowej w razie stwierdzenia istnienia kolizji z normą wspólnotową.
3.2. Z drugiej strony możliwe jest jednak przyjęcie, że właśnie z zasady pierwszeństwa wynika obowiązek każdego organu stosującego przepisy prawa oceny istnienia
kolizji między normami prawa unijnego i krajowego. Potwierdza to zarówno literalne
brzmienie art. 91 ust. 3 Konstytucji, który nie wskazuje tylko sądów jako uprawnionych
do bezpośredniego stosowania prawa stanowionego przez organy organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem, jak i inna fundamentalna zasada prawa Unii Europejskiej, zasada bezpośredniego skutku. W świetle tej zasady każdy może powołać się
przed krajowymi sądami lub organami stosującymi prawo na prawa wynikające z norm
wspólnotowych, jeśli spełniają one trzy podstawowe warunki: 1) są jasne, precyzyjne,
24

Postanowienie TK z dnia 19 grudnia 2006 r., P 37/05 (OTK ZU 2006/11A/177).
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konkretne i nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, 2) są bezwarunkowe, co oznacza,
że nie wymagają podjęcia przez organy władzy publicznej dodatkowych działań, np.
implementacyjnych, 3) nie pozostawiają swobody państwom (organom) członkowskim
w zakresie ich stosowania lub swobody uznania25. Skoro zatem każda jednostka może
m.in. przed organami administracji publicznej domagać się rozstrzygnięcia jej sprawy
na gruncie korzystniejszego dla niej prawa wspólnotowego, organ ten ma obowiązek
zastosować w pierwszej kolejności to prawo. Jednocześnie pojawia się problem braku
kompetencji takiego organu do skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w razie stwierdzenia kolizji między normą wspólnotową a ustawą zasadniczą.
Przy czym wątpliwość może pojawić się nie tylko na tle materialnego konfliktu norm,
ale również wtedy, gdy kolizja taka istnieje z powodu niedopełnienia przez ustawodawcę krajowego wymogów związanych z zachowaniem prawidłowego trybu stanowienia
ustawy (obowiązku notyfikacji). Wówczas mamy do czynienia z aspektem proceduralnej niezgodności. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości, wyjściem z takiej sytuacji jest
obowiązek organu krajowego odmowy zastosowania normy krajowej wydanej z pomięciem obowiązku notyfikacji, z powołaniem się na zasadę pierwszeństwa prawa UE. Zasada ta jednak nie rozwiązuje zasadniczego problemu, tj. jaki przepis w świetle zasady
bezpośredniego skutku mógłby stać się podstawą rozstrzygnięcia dla podmiotu prywatnego. Jeśli bowiem w prawodawstwie danego państwa członkowskiego nie ma innej
normy, która mogłaby zostać zastosowana, sytuacja taka prowadziłaby do stworzenia
luki w prawie, zwłaszcza że nie ma również normy unijnej, która mogłaby być bezpośrednią podstawą aktu stosowania prawa26.
Istnienie „wieloskładnikowej” struktury systemu prawa27 musi bowiem wiązać się
nie tylko z eliminacją kolizji między treścią postanowień aktów należących do odmiennej źródłowo kategorii, ale nakłada na organy obowiązek zbadania, czy akty takie zostały przyjęte zgodnie z procedurą ich stanowienia. Dotychczasowa kontrola konstytucyjności Trybunału Konstytucyjnego nie ogranicza się bowiem wyłącznie do aktów prawa
krajowego będących skutkiem implementacji źródeł prawa unijnego. Co więcej, Trybunał uznał swoją właściwość do orzekania w przedmiocie zgodności prawa wtórnego UE
z Konstytucją. W jedynym, do tej pory, orzeczeniu z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09,
TK uznał, że „aktem normatywnym, w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji, może być
25

26

27

Zasada bezpośredniego skutku została sformułowana przez ETS w orzeczeniu nr 26/62 w sprawie Van
Gend en Loos v. Nederlandese Administratie der Belastingen z 5 lutego 1963 r., ECR [1963] s. 1.
Zdaniem TS wyrażonym w orzeczeniu nr C-194/94 w sprawie CIA Securities, prawo krajowe rozstrzygnie wówczas o ewentualnych prywatnoprawnych skutkach niemożności zastosowania przepisów technicznych, ale to nie zwalnia organów państw członkowskich z obowiązku odmowy ich zastosowania.
Wyrok TS z dnia 30 kwietnia 1996 r. nr C-194/94 w sprawie CIA Securities International SA, ECR
[1996] s. I-2201.
Pkt 2.2 i 6.3 uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
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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 Rzeczpospolita Polska. Dotyczy to w pierwszym rzędzie aktów należących do prawa Unii Europejskiej, stanowionych przez instytucje tej organizacji. Akty
takie wchodzą bowiem w skład obowiązującego w Polsce porządku prawnego i wyznaczają sytuacje prawne jednostki”, a „rozporządzenia unijne, jako akty normatywne,
mogą być poddane kontroli ich zgodności z Konstytucją w postępowaniu zainicjowanym skargą konstytucyjną”28.
Warto też zauważyć, że tego typu sytuacja – uznanie, że TK posiada taką kompetencję (SK 45/09) – ma istotne znaczenie z punktu widzenia zakresu podmiotowego
korzystającego ze skargi konstytucyjnej (art. 79 Konstytucji)29. Można bowiem mieć
uzasadnione wątpliwości, czy obywatel UE niebędący obywatelem polskim będzie mógł
skutecznie przywoływać pewne wzorce konstytucyjne, ze względu na konkretyzację
praw wyłącznie na płaszczyźnie rozwiązań ustawowych.
3.3. Kwestią wymagającą rozważenia na tle proceduralnej niezgodności aktu prawnego z prawem UE, jest domniemanie legalności tego aktu. Zasadnicze pytanie brzmi:
czy w sytuacji, jeżeli obowiązuje ustawa (akt prawny), organy mają możliwość odmowy
jej stosowania przez odwołanie się do tego, że nie wywiązano się z obowiązku notyfikacji, co jest naruszeniem procedury stanowienia takiego aktu? W zasadzie dotychczasowe
orzecznictwo TK wydaje się eliminować taką możliwość w odniesieniu do kwestionowania prawidłowości procesu ustawodawczego. Trybunał wielokrotnie stał na stanowisku,
28
29

Pkt 1.3 i 1.5 (OTK ZU-A 2011, nr 9, poz. 97).
Trybunał wskazał w swym orzeczeniu ewentualność (konieczność) modyfikacji w przyszłości granic
skargi konstytucyjnej. Zmiana ta musiałaby wiązać się z nowelizacją konstytucji bądź uznaniem się
przez Trybunał za niewłaściwy do rozstrzygania określonych kwestii związanych z ochroną wolności
i praw gwarantowanych w Konstytucji RP w razie kolizji z postanowieniami aktów wspólnotowych.
Wydaje się, że Trybunał musiał tak zrobić ze względu na silne zaakcentowanie konstytucyjnych wolności i praw jednostki jako gwarancji i zarazem granic przekazania kompetencji. W literaturze formułowano przeciwne poglądy, zob. J. Barcz, Glosa 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. 181–182. Możliwość taką zdawał się natomiast dostrzegać K. Wójtowicz, Skutki przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej dla sądów i Trybunału Konstytucyjnego RP, [w:] Wejście w życie nowej Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, red. Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 89. Praktyka potwierdziła to drugie stanowisko. Trybunał Konstytucyjny uznał się bowiem za właściwy do badania konstytucyjności przepisów
rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12
z 16.01.2001 r.), czyli aktu prawa pochodnego (wtórnego) Unii Europejskiej. Jak stwierdził TK: 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 Rzeczpospolita Polska. Dotyczy to w pierwszym rzędzie aktów należących do prawa Unii Europejskiej, stanowionych przez instytucje tej organizacji. Akty takie wchodzą bowiem w skład obowiązującego w Polsce porządku prawnego i wyznaczają
sytuacje prawne jednostki” – wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09.
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że akt prawny korzysta z domniemania legalności, dopóki nie zostanie ono obalone
w wyniku stwierdzenia jego niekonstytucyjności: „Kontrola konstytucyjności ustaw
opiera się na założeniu racjonalności ustawodawcy i domniemaniu zgodności badanych
norm z Konstytucją. W kompetencji ustawodawcy jest stanowienie prawa odpowiadającego założonym celom politycznym i gospodarczym oraz przyjmowanie takich rozwiązań prawnych, które jego zdaniem będą najlepiej służyły realizacji tych celów. Dopiero
gdy ustawodawca wyjdzie poza granice swobody działania i naruszy określoną normę,
zasadę lub wartość konstytucyjną, dopuszczalna jest ingerencja Trybunału Konstytucyjnego”30. Przy czym ciężar dowodu w zakresie obalenia konstytucyjności aktu prawnego
„spoczywa na podmiocie kwestionującym zgodność ustawy z konstytucją i dopóki nie
powoła on konkretnych i przekonywających argumentów prawnych na rzecz swojej tezy,
dopóty Trybunał Konstytucyjny uznawać będzie kontrolowane przepisy za konstytucyjne”31. Przyjąć należy, że domniemanie legalności odnosi się również do aktu prawnego
uchwalonego przez krajowe organy prawodawcze z pomięciem procedury notyfikacji
Komisji Europejskiej projektu tego aktu, w świetle dyrektywy 98/34. Prima facie trudno
byłoby bowiem założyć, że tzw. przepisy techniczne, przybierające postać ustawy bądź
rozporządzenia, uchwalone zgodnie z procedurą charakterystyczną dla danego aktu wynikającą z Konstytucji, są niekonstytucyjne. Problem legalności przepisów technicznych
pojawia się jednak na styku prawa krajowego i unijnego, bowiem w świetle dyrektywy
98/34, do pełnej skuteczności akty te wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Jakkolwiek z orzecznictwa TS, zwłaszcza w sprawach połączonych nr 213/11, 214/11 oraz
217/11 Fortuna sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Celnej w Gdyni32, wynika spoczywający na
sądach krajowych obowiązek samodzielnego rozstrzygnięcia zawisłej przed nimi sprawy, to przyjęcie takiego stanowiska nie wydaje się słuszne33.
30
31

32
33

Orzeczenie TK z dnia 24 lutego 1997 r., K 19/96 (OTK ZU 1997/1/6).
Ibidem. Zob. również: wyrok z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94 (OTK ZU 1995/cz.. I/12); wyrok z dnia
12 kwietnia 2012 r., 30/12 (OTK ZU 2012/4A/39); wyrok z dnia 21 września 2011 r., SK 6/10 (OTK ZU
2011/7A/73); wyrok z dnia 21 lipca 2011 r., K 23/08 (OTK ZU 2011/6A/62).
Zb. Orz. 2012, s. I-495, zwana dalej „sprawą Fortuny”.
Orzeczenie TS w sprawie Fortuny C-213/11, 214/11 oraz C-217/11 zostało wydane na tle następującego
stanu faktycznego. Spółki Fortuna, Grand i Forta prowadziły działalność gospodarczą w zakresie gry na
automatach. Przedsiębiorcy wnieśli do Dyrektora Izby Celnej w Gdyni (DICG) wnioski odpowiednio
o zmianę zezwolenia na miejsce prowadzenia gry, przedłużenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie
gier na automatach na kolejny sześcioletni okres oraz wniosek o wydanie zezwolenia. DICG w każdym
z przypadków wydał negatywne decyzje, powołując się na przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), która zastąpiła wcześniejszą ustawę z dnia
29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. Z uwagi na utrzymanie tych decyzji w mocy, spółki
Fortuna, Grand oraz Forta zaskarżyły je do WSA w Gdańsku. Zarzutem podniesionym w każdej skardze
była niemożność powoływania się wobec nich przez DICG na przepisy ustawy o grach hazardowych ze
względu na to, że projekt tej ustawy nie został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji. Obowiązek taki wynikał natomiast z mocy dyrektywy 98/34/WE, jako że przepisy ustawy zawierają tzw. normy
techniczne. Skarżący podnosili również, że wprowadzone ustawą ograniczenia w zakresie prowadzenia
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Trybunał Konstytucyjny wskazywał, że „Regulacje unijne odnoszące się do kompetencji i procedur tworzenia prawa wspólnotowego nie rzutują na sposób, w jaki prawo
wewnętrzne poszczególnych krajów członkowskich normuje mechanizmy wypracowania stanowiska krajowego, nie mogą też narzucać partycypacji poszczególnych organów
państwa w tym procesie. Powierzenie organom Wspólnot Europejskich kompetencji
w zakresie tworzenia prawa nie może być jednak rozumiane jako wyzbycie się przez
konstytucyjnie określone organy państwa ich prerogatyw prawotwórczych, które ulegają jedynie modyfikacji i wyrażane są w innej formie. W tym zakresie w pełni aktualny
pozostaje jednak nakaz respektowania podstawowej zasady podziału władzy i konstytucyjnie określonej pozycji każdego z organów”34. Jednak właśnie te „modyfikacje” stanowią istotny element różniący procedurę stanowienia ustaw w zakresie, w którym dotyczą
one materii przekazanej UE. Z tego punktu widzenia nie można ograniczać się wyłącznie do „własnego podwórka”. Wprawdzie w Konstytucji RP brak jest sprecyzowanego
wymogu notyfikacji, ale nie oznacza to, że nie musi on być uwzględniany jako wymóg
bezwzględny, warunkujący możliwość uznania, że ustawa została uchwalona w sposób
zgodny w istniejącymi wymogami.
3.4. Jaka w takim stanie rzeczy jest rola Trybunału Konstytucyjnego? Trybunał nie
może pozbawić się kompetencji w zakresie kontroli prawidłowości procesu ustawodawczego, bo byłoby to zaprzeczeniem jego roli i znaczenia. Jednak takie stanowisko prowadzi do wniosku, że w zakresie kontroli legalności ustaw ze względu na niedochowanie
obowiązków notyfikacyjnych, kompetentny do wystąpienia do Trybunału jest każdy podmiot określony w art. 191 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny uznał swoją właściwość do orzekania w zakresie zgodności prawa wtórnego z Konstytucją w trybie kontroli konkretnej (SK 45/09), ograniczając jednocześnie możliwość kontroli konstytucyjności
inicjowanej przez podmioty określone w art. 191 Konstytucji. Nie ma natomiast żadnych
wątpliwości, że z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli aktów normatywnych, co do
których niedochowany został obowiązek notyfikacji, do Trybunału Konstytucyjnego

34

gier hazardowych na automatach o niskich wygranych stwarzają istotne bariery dla obrotu automatami do
gier na rynku Unii Europejskiej, co niewątpliwie stanowi naruszenie fundamentalnych swobód traktatowych – swobody przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług. WSA w Gdańsku wobec powyższego zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy na przepisy ustawy
o grach hazardowych organy władzy mogą się skutecznie powoływać wobec jednostek, skoro nie zostały
one przekazane KE zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 98/34/WE. W wyroku z dnia 19 lipca 2012 r., Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że przepisy dyrektywy 98/34/WE „należy interpretować
w ten sposób, iż przepisy krajowe tego rodzaju jak przepisy ustawy o grach hazardowych, które mogą
powodować ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie prowadzenia gier na automatach o niskich
wygranych poza kasynami i salonami gry, stanowią potencjalnie «przepisy techniczne» […] W związku
z czym ich projekt powinien zostać przekazany Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy wskazanej
dyrektywy, w wypadku ustalenia, iż przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na
właściwości lub sprzedaż produktów. Dokonanie tego ustalenia należy do sądu krajowego”.
Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2005 r., K 24/04.(OTK ZU 2005/1A/3).
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może wystąpić każdy sąd w trybie art. 193 Konstytucji RP. „Powyższa konstatacja nie
oznacza, że użyty w art. 193 Konstytucji czasownik «może» wyraża fakultatywność kierowania pytań prawnych do TK w ogóle. Czasownik «może» oznacza kompetencję sądu
do inicjowania postępowania przed TK, a Trybunał stoi wyraźnie na stanowisku, że
w każdym wypadku, w którym sąd kwestionuje zgodność ustawy z Konstytucją, nie ma
innej możliwości ewentualnego stwierdzenia tej niekonstytucyjności niż na podstawie
wyroku TK”35. Trudno też przyjąć, że kompetencji takiej pozbawione zostały inne podmioty wskazane przez ustrojodawcę w treści art. 191 Konstytucji.
W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w razie wątpliwości co do legalności
procedury uchwalenia aktu prawnego organem właściwym do orzekania w tym zakresie
jest wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. SN w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP
15/13 wyraźnie stwierdził: „Naruszenie wynikającego z dyrektywy nr 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz. U. L. 363, s. 81) obowiązku
notyfikacji przepisów technicznych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, którego konstytucyjność może być badana wyłącznie w postępowaniu przed Trybunałem
Konstytucyjnym. Jeżeli w konkretnym postępowaniu sąd dochodzi do wniosku, że doszło
do takiej wadliwości trybu ustawodawczego, może nie stosować tych przepisów tylko
w ten sposób, że zawiesi prowadzone postępowanie, w którym miałyby one zostać zastosowane i skieruje stosowne pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak do
czasu zainicjowania tej kontroli lub podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny stosownego
rozstrzygnięcia brak jest podstaw do odmowy stosowania przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 154)”36. W ocenie Trybunału
Sprawiedliwości natomiast, sąd krajowy winien odmówić zastosowania normy krajowej
wydanej z pomięciem obowiązku notyfikacji. Jeżeli bowiem wejście w życie technicznych przepisów krajowych jest uzależnione, w świetle dyrektywy 98/34/WE, od decyzji
Komisji Europejskiej, brak zgody KE skutkuje a contrario brakiem możliwości ich wejścia w życie z pełną mocą prawną. Przepisy takie są zatem bezskuteczne wobec osób
prywatnych i nie mają mocy obowiązującej37. Co więcej, sądy krajowe zawsze mogą,
a sądy ostatniej instancji, w rozumieniu art. 267 ust. 3 TFUE, są zobowiązane zwrócić się
do TS z pytaniem prejudycjalnym w razie wątpliwości interpretacyjnych co do prawa UE.
Nieskorzystanie z tego uprawnienia, bądź w przypadku sądów ostatniej instancji niewywiązanie się z obowiązku, rodzić może konsekwencje w postaci naruszenia prawa UE
35

36

37

Postanowienie TK z dnia 25 października 2005 r., K 37/05. Por. wyrok z dnia 4 października 2000 r.,
P 8/00 (OTK ZU 2000/6/189); wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99 (OTK ZU 2001/1A/5).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa rok 2013, Nr 12, poz. 101, s. 23. Na podobnym stanowisku stanął SN w postanowieniu z dnia 28 listopada 2013 r., 14/13; SN w wyroku z dnia
28 marca 2014 r., III KK 447/13; SN w wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r., IV KK 183/13.
Wyrok TS z dnia 30 kwietnia 1996 r. nr C-194/94 w sprawie CIA Securities International SA (pkt 53).
161

Monika Haczkowska, Mariusz Jabłoński

zarówno z uwagi na zastosowanie wobec jednostki przepisów sprzecznych z prawem
unijnym, jak i naruszenia art. 267 ust. 3 TFUE. Spowoduje to powstanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej państwa38.
Wątpliwości co do tego, czy przepisy uchwalone w sposób naruszający wymagania
dotyczące procesu legislacyjnego wynikające z prawa unijnego, związane z zachowaniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych Komisji Europejskiej, są zgodne
z art. 2 w związku z art. 7 i art. 9 Konstytucji RP, stały się przedmiotem pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne, połączone do
wspólnego rozpoznania pod sygnaturą P 30/1439 , a także pytania prawnego skierowanego przez NSA i Sąd Rejonowy w Gdańsku, co do którego TK wypowiedział się w wyroku z dnia 11 marca 2015 r., P 4/14. Trybunał stwierdził w wyroku P 4/14, że „Ustawa
o grach hazardowych została uchwalona bez naruszenia konstytucyjnego trybu ustawodawczego”40 Zauważył ponadto, iż nie ulega wątpliwości, że żaden z przepisów konstytucji nie reguluje tej kwestii ani też nie odwołuje się do niej wprost czy nawet pośrednio.
Uznał zatem, że notyfikacja, o której mowa w dyrektywie 98/34/WE, implementowanej
do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem w sprawie notyfikacji, nie stanowi
elementu konstytucyjnego trybu ustawodawczego41.
Zdaniem jednak niektórych przedstawicieli doktryny prawa przyznanie TK kompetencji do skierowania pytania prawnego w celu zbadania legalności aktu prawnego wydanego z pominięciem notyfikacji Komisji Europejskiej, nie jest właściwym rozwiązaniem.
Z punktu widzenia Unii Europejskiej osłabia bowiem zasadę efektywności prawa unijnego, zaś z punktu widzenia sądów krajowych, pozbawia je domeny „sądów UE”, tj. sądów,
których zadaniem jest zapewnienie pełnej skuteczności prawu unijnemu, i które są odpowiedzialne za zapewnienie tej skuteczności. „Polskie sądy nie tylko mogą, ale są zobowiązane do samodzielnego stwierdzenia niezgodności krajowego przepisu niezgodnego
z prawem UE, a w konsekwencji takiego stwierdzenia do odmowy zastosowania przepisu

38

39

40

41

Nieskierowanie do TS pytania prejudycjalnego i wydanie przez sąd krajowy (w tym sąd ostatniej instancji) orzeczenia stojącego w oczywistej sprzeczności z orzecznictwem TSUE w danej dziedzinie, TS
uznał za oczywiste i istotne naruszenie prawa UE. Zob. wyrok TS nr C-224/01 w sprawie G. Köbler
v. Austria [2003] ECR baza danych Celex 62001J0224 oraz wyrok nr C-173/03 w sprawie Traghetti del
Mediterraneo SpA v. Repubblica Italiana, Zb. Orz. 2006, s. I-5177.
Dokumenty w sprawie dostępne są na stronie TK: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/7011proces-ustawodawczy-obowiazek-notyfikacji-przepisow-technicznych-przez-komisje-europejska/ [dostęp: 20.12.2014].
Komunikat prasowy dostępny na stronie TK: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7478-gry-hazardowe/ [dostęp: 20.03.2015]. Opracowanie zostało przygotowane jeszcze
przed wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. W trakcie korekty Autorzy mogli zapoznać się
jedynie z komunikatem Trybunału.
Ibidem.
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naruszającego prawo Unii. To na tym właśnie polega ich centralna rola w systemie ochrony prawnej Unii Europejskiej”42.
Trybunał Konstytucyjny wyraźnie odniósł się do zakresu kompetencji orzeczniczych Trybunału Sprawiedliwości: „Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
prawo unijne jest częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Ratyfikując
Traktat akcesyjny, Rzeczpospolita Polska zaaprobowała podział funkcji w ramach systemu instytucji Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Elementem tego podziału pozostaje przypisanie Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich kompetencji
do interpretacji prawa wspólnotowego (unijnego) oraz troski o jego jednolitość [por.
wskazany powyżej wyrok K 18/04]. Konstrukcja pytań prejudycjalnych przewidziana
w art. 35 TUE [przepis ten na mocy Traktatu lizbońskiego został usunięty – przyp. aut.]
sprzyja wydawaniu przez sądy krajowe państw członkowskich prawidłowych orzeczeń
z uwzględnieniem wykładni i oceny ważności aktów prawa unijnego dokonanych przez
Trybunał Sprawiedliwości. Unikanie nieprawidłowości jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczeń i skierowaniem ich do wykonania ma szczególne znaczenie w dziedzinie prawa karnego, gdyż wydanie błędnego wyroku niesie za sobą często poważne
i trudne do naprawienia skutki. Trybunał Konstytucyjny stwierdza wobec tego, że uruchomienie przez sąd procedury służącej usunięciu wątpliwości co do wykładni lub ważności aktu prawa unijnego nie może być uznane za spowodowanie zwłoki, która byłaby
nieuzasadniona w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji”43. Trybunał nie wyraził natomiast poglądu, w świetle którego sądy i organy władzy uprawnione są do samodzielnego
stwierdzenia niezgodności krajowego przepisu niezgodnego z prawem UE, czy dokonywania samodzielnej wykładni bądź stwierdzania ważności prawa unijnego z pominięciem procedury prejudycjalnej. Nie kwestionując roli „sądów UE” w ramach sądowej
procedury przestrzegania prawa UE, należy podkreślić, że istotnie każdy sąd (organ) ma
obowiązek zapewnić efektywność prawa unijnego, aby jednak nie doszło do rozbieżności w praktyce stosowania tego prawa sędziowie powinni korzystać z instytucji pytania
prejudycjalnego, jeśli zachodzą wątpliwości co do ważności lub sposobu rozumienia
prawa Unii. Trybunał Sprawiedliwości nie jest natomiast kompetentny do orzekania
o ważności prawa i procedury uchwalania prawa krajowego, jest to bowiem domeną
sądów konstytucyjnych państw członkowskich.
42

43

M. Górski, Glosa do postanowienia SN I KZP 15/13, Lex nr 18853. Na podobnym stanowisku stanęli
W. Czapliński, M. Taborowski, Opinia dotycząca skutków braku notyfikacji art. 14 ust. 1 ustawy
o grach hazardowych w zgodzie z dyrektywą 98/34 w świetle prawa Unii Europejskiej, INP PAN, Warszawa 2014, s. 23. Zob. również Z. Cieślik, Skutki prawne procedur notyfikacyjnych z perspektywy
prawa Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2014 nr 5(124), s. 54; P. Radziewicz, Kontrola obowiązku notyfikowania ustawy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy”
2014, nr 5(124), s. 71.
Wyrok TK z dnia 18 lutego 2009 r., Kp 3/08 (OTK ZU 2009/2A/9).
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Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 19 grudnia 2006 r., P 37/05:
„Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży prawa unijnego. Z kolei Trybunał Konstytucyjny ma strzec Konstytucji. Na tym tle może dojść potencjalnie do kolizji pomiędzy
rozstrzygnięciami obu trybunałów – Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że także ze względu na treść
art. 8 ust. 1 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do takiego pojmowania swej pozycji, że w sprawach zasadniczych, o wymiarze ustrojowym zachowa pozycję «sądu ostatniego słowa» w odniesieniu do polskiej Konstytucji. Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Konstytucyjny nie mogą być ustawiane w stosunku do siebie jako
sądy konkurujące. Chodzi nie tylko o wyeliminowanie zjawiska dublowania się obu trybunałów czy dwutorowości w zakresie orzekania o tych samych problemach prawnych,
ale i dysfunkcjonalności w relacjach unijnego oraz polskiego ładu prawnego. Istotne jest
uwzględnianie wskazanej odmienności ról obu Trybunałów”44. Wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny stanowisko zdają się potwierdzać sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy, przekazując do jego rozstrzygnięcia kwestię oceny skutków niedochowania
przez prawodawcę obowiązku notyfikacji przepisów technicznych.
3.5. Kolejnym istotnym zagadnieniem wymagającym rozważenia, jest to: Czy zasada pierwszeństwa określona w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP dotyczy tylko aspektu
materialnoprawnego czy również proceduralnego? Wydaje się, że ustrojodawca na etapie prac nad ustawą zasadniczą zakładał rozstrzyganie na gruncie art. 91 ust. 3 Konstytucji RP tylko o materialnoprawnej kolizji między przepisami. Świadczy o tym przyjęcie
rozwiązania, pozwalającego na przyznanie pierwszeństwa stosowania normy prawa
unijnego, nie zaś pierwszeństwa obowiązywania, „przełamania”, czy wręcz „unieważnienia” normy krajowej. Polskie prawo wobec takiej kolizji zachowuje ważność, lecz
ma ograniczony zakres stosowania45. W przypadku niezgodności proceduralnej natomiast mamy do czynienia z koniecznością zakwestionowania ważności obowiązywania
normy krajowej, a do stwierdzenia tego faktu właściwy jest jedynie Trybunał Konstytucyjny46. Aspekt proceduralny powinien być zatem wyłączną domeną TK. Stanowisko
takie będzie więc jednoznaczne z koniecznością uznania ograniczonej koncepcji zasady
pierwszeństwa określonej w treści art. 91 ust. 3 Konstytucji.
3.6. Najistotniejsze wydają się w związku z tym skutki ewentualnego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Powstaje bowiem pytanie, czy w takim zakresie – niekonstytucyjność trybu uchwalania ustaw – możliwe jest wydanie przez TK orzeczenia
44
45

46

OTK ZU 2006/11A/177.
K. Działocha, Uwaga 6 w komentarzu do art. 91, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 7.
Co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 marca 2015 r., P 4/14.
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aplikacyjnego, czyli takiego, w którym TK w odrębnym punkcie dodatkowo rozstrzyga
o wpływie tej niezgodności na stosunki społeczne, tzn. na czynności zdziałane na jego
podstawie w przeszłości. Jeżeli Trybunał wyłączyłby możliwość skorzystania z uprawnienia określonego w art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, mielibyśmy do czynienia z bardzo
ciekawą sytuacją.
W wymiarze krajowym wydaje się, że rozstrzygnięcie TK o charakterze aplikacyjnym zamyka drogę sądową jednostkom w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji, a tym samym możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Jednakże
w wymiarze unijnym, jednostki dysponują jeszcze środkami prawnymi, które – nieco
dłuższą drogą – umożliwiają podważenie ważności aktu prawnego przyjętego z naruszeniem procedury notyfikacji Komisji Europejskiej i ewentualne zaspokojenie roszczeń.
Obywatel polski (obywatel UE) mógłby podważyć działania państwa członkowskiego na arenie unijnej jedynie za pomocą środków pośrednich, które mu przysługują
bez żadnych ograniczeń czasowych. Środkiem takim jest skarga indywidualna do KE,
która może następnie zainicjować postępowanie ze strony Komisji Europejskiej wobec
państwa członkowskiego w trybie art. 258 TFUE, tj. skargi na naruszenie prawa przez
państwo członkowskie. Zakres przedmiotowy skargi indywidualnej obejmuje m.in.
działalność państwa członkowskiego i jego instytucji, które naruszają szeroko rozumiane prawo UE (tak pierwotne, jak i wtórne) zarówno przez podjęcie określonych działań,
jak i w wyniku zaniechania. W przypadku niedopełnienia obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej projektu aktu prawnego zawierającego normy techniczne, mamy do
czynienia z sytuacją kwalifikującą się w świetle art. 258 TFUE jako naruszenie prawa
UE. Skarga nie musi zasadniczo spełniać szczególnych wymogów, oprócz tego, że może
zostać wniesiona na formularzu urzędowym dostępnym na stronie internetowej Komisji
Europejskiej lub w przedstawicielstwie KE na terytorium państwa członkowskiego oraz,
że nie może być anonimowa. Należy w skardze jedynie wykazać fakt naruszenia przez
państwo członkowskie prawa, nie jest natomiast konieczne istnienie interesu prawnego
do jej wniesienia ze strony skarżącego ani wykazywanie bezpośredniego związku z nim.
W skardze, którą można wnieść drogą pocztową lub elektroniczną, należałoby – oprócz
dokładnych danych adresowych skarżącego (kontaktowych) – przedstawić, na czym
faktycznie polega naruszenie, jaka instytucja państwa członkowskiego dopuściła się niedopełnienia ciążących na niej zobowiązań wynikających z prawa UE, wskazać (o ile to
możliwe) przepisy prawne, które zdaniem skarżącego zostały naruszone, a także wskazać działania, które skarżący podjął wobec tej instytucji, przykładowo w trybie skargowo-wnioskowym, bądź uruchamiając postępowanie administracyjne czy sądowe albo
postępowanie mediacyjne. W skardze, dla pełnego przedstawienia faktu naruszenia prawa przez instytucje (organy) państwa członkowskiego, należałoby zawrzeć możliwie
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najpełniejszy opis faktów, ze wskazaniem dowodów, będących w posiadaniu skarżącego. Ostatnim elementem skargi jest określenie poufności w zakresie ujawnienia tożsamości skarżącego przez Komisję Europejską wobec instytucji (organów) państwa członkowskiego. Jeżeli sprawa ma związek ze środkami finansowymi UE, Komisja powinna
zostać o tym poinformowana47.
Jeśli Komisja Europejska po zarejestrowaniu i wstępnej ocenie wniesionej skargi
stwierdzi, że istotnie doszło do naruszenia przez państwo członkowskie prawa unijnego,
uruchamia postępowanie o charakterze administracyjnym poprzedzające zasadniczą
skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Usunięcie przez państwo członkowskie stwierdzonych uchybień może zakończyć postępowanie na tym etapie. W przeciwnym razie
Komisja Europejska wnosi skargę do TS. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości stwierdzające naruszenie prawa przez państwo członkowskie wywołuje konsekwencje w postaci zarówno konieczności doprowadzenia do stanu zgodności działania z prawem unijnym, jak i dodatkowo poniesienia sankcji finansowych nałożonych na państwo. Jednak,
jak się wydaje, najistotniejszą konsekwencją z punktu widzenia jednostki, która „uruchomiła” swoją skargą do Komisji Europejskiej postępowanie, jest to, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości stanowi dla niej prejudykat do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez państwo członkowskie wskutek naruszenia prawa UE.

4. Rola i znaczenie ustawy
Na tle poczynionych rozważań konieczne jest odniesienie się do znaczenia i roli
ustawy, w świetle dyrektywy 98/34. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z koniecznością notyfikacji Komisji Europejskiej projektu ustawy zawierającego tzw. normy
techniczne na początkowym etapie procesu legislacyjnego, z drugiej zaś, z koniecznością właściwego określenia delegacji ustawowej, na podstawie której ustawodawca
przekazał kompetencje do wydania rozporządzenia mającego zawierać przepisy techniczne. I w jednym i w drugim przypadku objęcie zakresem zastosowania dyrektywy
98/34 skutkuje koniecznością dochowania wymogów procedury legislacyjnej przez tzw.
notyfikację przepisów technicznych. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z 30 lipca 2013 r., U 5/12: „Nie negując generalnie możliwości wykorzystania dostatecznie precyzyjnych przepisów pochodnego prawa unijnego w procesie rekonstrukcji elementów upoważnienia ustawowego (art. 92 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 91
ust. 3 Konstytucji), a zwłaszcza wydobywania z przepisów dyrektyw szczegółowych
47

Na podkreślenie zasługuje to, że właśnie z powodu dużej liczby spraw zainicjowanych przez jednostki,
Komisja Europejska w 1999 r. wprowadziła specjalną procedurę wnoszenia skarg na naruszenie przez
państwo członkowskie prawa UE i udostępniła formularz urzędowy skargi indywidualnej, aby ułatwić
skarżącym jej wniesienie.
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wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy implementującej dyrektywę [por. wyrok NSA z 31 stycznia 2012 r., II GSK 334/11, niepubl.], Trybunał podkreśla, że stanowiące część systemu prawa obowiązującego w Polsce pochodne prawo unijne nie może zastąpić obowiązku ustawodawcy krajowego do
prawidłowego sformułowania przepisu upoważniającego, a już w szczególności do precyzyjnego zdefiniowania przedmiotu regulacji wykonawczej. Jak trafnie podkreśla Prokurator Generalny, dopuszczalność implementacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego nie tylko w ustawie, ale również w rozporządzeniu, nie znosi ciążącego na
ustawodawcy obowiązku przestrzegania Konstytucji w zakresie rozdziału materii między ustawę a rozporządzenie oraz formalnych podstaw stanowienia aktów wykonawczych do ustawy. Innymi słowy, ustawodawca może implementować dyrektywę do krajowego porządku prawnego również za pośrednictwem rozporządzeń, o których mowa
w art. 92 ust. 1 Konstytucji, niemniej jednak dopuszczalne jest to wyłącznie wówczas,
gdy w ustawie będzie zasadniczy trzon regulacji implementującej dyrektywę, zaś upoważnienie do wydania rozporządzenia będzie spełniało wymagania wyrażone w art. 92
Konstytucji”48.

5. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw
członkowskich
Kwestią wymagającą osobnego omówienia w kontekście niedopełnienia przez państwo członkowskie obowiązku notyfikacji KE przepisów technicznych, wynikającego
z dyrektywy 98/34, jest narażenie się na zarzut naruszenia prawa unijnego. W takiej sytuacji Komisja Europejska może uruchomić postępowanie z inicjatywy własnej bądź
osób fizycznych lub prawnych (zainicjowanego skargą indywidualną), którego skutkiem
będzie wniesienie skargi do Trybunału Sprawiedliwości w trybie art. 258 TFUE lub na
wniosek innego państwa członkowskiego (w trybie art. 259 TFUE). Stwierdzenie przez
Trybunał Sprawiedliwości naruszenia prawa przez państwo członkowskie wiąże się najczęściej z nałożeniem na państwo sankcji finansowych. Inną konsekwencją jest ponadto
możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od państwa, zgodnie z zasadą odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich, jeśli wskutek tego naruszenia jednostka poniosła szkodę.
Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw jest nierozerwalnie związana
z zasadą lojalnej współpracy. Zasada ta, nazywana inaczej zasadą solidarności, nakłada
na państwa członkowskie określone obowiązki. Przede wszystkim jest to wymóg wspierania się w ramach integracji europejskiej oraz wspieranie procesów integracyjnych Unii
48

Wyrok TK z dnia 30 lipca 2013 r., U 5/12 (OTK ZU 2013/6A/88).
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Europejskiej, zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 3 TUE. Przykładowo to właśnie zasada
lojalnej współpracy dała podstawę do wyinterpretowania obowiązku implementacji dyrektyw unijnych. Podobnie z zasady tej została wyprowadzona zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostce wskutek
naruszenia przepisów prawa wspólnotowego (np. braku implementacji dyrektywy)49.
Inną zasadą o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania Unii Europejskiej wywiedzioną z solidarności jest zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego. Ponadto wynika
z niej również obowiązek państw członkowskich w zakresie notyfikacji Komisji Europejskiej aktów prawnych, w świetle dyrektywy 98/34. Jej główną rolą jest zagwarantowanie efektywności i spójności prawa UE, zwłaszcza w ramach rynku wewnętrznego
oraz w zakresie wykładni i stosowania prawa UE. Dlatego też państwa członkowskie,
naruszając obowiązki lojalnej współpracy (solidarności), uchybiają fundamentom
wspólnotowego porządku prawnego, Podkreślenia wymaga, na co wielokrotnie zwracał
uwagę TS UE w orzecznictwie, że państwa usprawiedliwiając swoją bierność nie mogą
powoływać się na prawo wewnętrzne celem uchylenia się od wykonania prawa unijnego. Nie mogą też powoływać się na działania swych organów celem usprawiedliwienia
niewykonania prawa Unii. Takie działania państw, które stoją w sprzeczności z zasadą
lojalnej współpracy, należy określić jako niezgodne z obowiązkiem solidarności, który
zaakceptowały poprzez przystąpienie do Unii, i godzące w podstawy wspólnotowego
porządku prawnego.
Kwestia odpowiedzialności państwa członkowskiego za tzw. bezprawie legislacyjne wiąże się z niedopełnieniem obowiązku w zakresie zarówno dostosowania prawa wewnętrznego do wymogów określonych przez prawo unijne, jak i zaniechania prawodawczego. Obowiązek ten zagrożony jest sankcją prawną, a skutkiem np. uchybienia
implementacji dyrektywy jest tzw. delikt legislacyjny. W przypadku niedochowania procedury notyfikacji Komisji Europejskiej przepisów technicznych przez państwo członkowskie mamy niewątpliwie do czynienia z bezprawiem normatywnym. Jeśli natomiast
podmiot prywatny poniósł w wyniku tego naruszenia szkodę, może dochodzić roszczeń
odszkodowawczych na zasadach i w granicach określonych w prawie krajowym.
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego zostały określone przez Trybunał Sprawiedliwości
w orzecznictwie50. Kluczowe znaczenie miały orzeczenia w sprawach połączonych An49

50

W doktrynie prawa wskazuje się jednak na brak dostatecznych normatywnych podstaw do wywodzenia
z art. 4 ust. 3 TUE (dawniej art. 10 TWE) odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich.
Zob. N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie wspólnot europejskich, Zakamycze, Kraków 2002, s. 115.
Pierwszym orzeczeniem, w którym TS dał podstawę do wysunięcia roszczeń wobec państwa członkowskiego, było orzeczenie w sprawie 6/60 Humblet v. Belgia [1960] ECR 559.
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drea Francovich i Danila Bonifaci v. Włochy, nr C-6/90 i C-9/9051, a także w sprawach
połączonych nr C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur v. Niemcy i Factortame III52.
Według TS prawo do uzyskania odszkodowania uzależnione jest od spełnienia łącznie
następujących warunków: 1) nastąpiło odpowiednio (wystarczająco) poważne naruszenie prawa; 2) naruszeniem tym została wyrządzona jednostce szkoda; 3) prawo to nadawałoby jednostce uprawnienia lub treść tych uprawnień może być określona na podstawie przepisów dyrektywy53; 4) istnieje związek przyczynowy między naruszeniem
prawa przypisanym państwu i szkodą poniesioną przez jednostki. Stwierdzenie przez
TS, że państwo członkowskie naruszyło prawo unijne, skutkiem czego jednostce wyrządzona została szkoda, powoduje, że wypełnione zostały przesłanki odpowiedzialności
odszkodowawczej państw członkowskich, co otwiera jednostce drogę do dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych na gruncie prawa krajowego. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości stanowić więc będzie prejudykat do dochodzenia roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy, w rozumieniu
art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, wyczerpuje bowiem przesłankę właściwego trybu postępowania, o której mowa w art. 417 ¹§ 1 k.c.54.

6. Uwagi de lege ferenda
W świetle powyższych rozważań wydaje się, że interwencja ustawodawcy w celu
rozwiązania istniejących wątpliwości co do sposobu rozwiązywania kolizji o charakterze proceduralnym między prawem unijnym a krajowym, jest niezbędna. Być może należałoby w ramach kontroli prewencyjnej sprawowanej przez Prezydenta RP rozszerzyć
jego kompetencje o zbadanie przed podpisaniem ustawy, czy normy w niej zawarte mają
charakter techniczny, a zatem, czy objęte zostaną obowiązkiem notyfikacji Komisji Europejskiej wynikającym z dyrektywy 98/34. Stwierdzenie niedopełnienia tego obowiązku przez prawodawcę dawałoby podstawę do odmowy podpisania ustawy i skierowania
51

52

53

54

Wyrok TS w sprawach połączonych Andrea Francovich i Danila Bonifaci v. Włochy, nr C-6/90 i C-9/90,
[1991] ECR I-5357.
Wyrok TS w sprawach połączonych nr C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur v. Niemcy i The Queen
v. Secretary of State for Transport ex parte Factortame Ltd. i in. [1996] ECR I-1029, a także w orzeczeniu C-224/01 G. Köbler v. Austria, dostępne na stronie internetowej http://europa.eu.int/jurisp [dostęp:
22.12.2014] albo [2003] ECR baza danych Celex 62001J0224.
Już w orzeczeniu 2 i 3/69, Sociaal Fonds Voor de Diamantarbeiders v. S.A.Ch. Brachfeld & Sons and
Chougol Diamond Co. [1969] ECR 211, TS stwierdził, że norma przyznaje prawa jednostkom, jeśli nakłada na państwa członkowskie precyzyjnie i jasno określone obowiązki, które nie wymagają żadnych
dalszych działań Wspólnoty lub państw członkowskich dla ich wprowadzenia. Za taki niewątpliwie
uznać można obowiązek notyfikacji Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających
normy techniczne, w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE.
Zob. M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004), Warszawa
2004, s. 54.
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do Trybunału Konstytucyjnego. Obecny stan prawny w zakresie dopełnienia obowiązku
notyfikacji aktów prawnych wydaje się niewystarczający. Dodatkowo poważne zastrzeżenia budzi ostatnia nowelizacja Regulaminu Sejmu dokonana uchwałą z dnia 19 grudnia 2014 r.55, w świetle której dotychczasowy obowiązek zasięgania opinii ministra właściwego do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sprawach dotyczących
zgodności projektów ustaw rozpatrywanych przez Sejm z prawem UE zastąpiony został
możliwością wystąpienia z takim wnioskiem w przypadku istnienia wątpliwości. W istocie prowadzić może bowiem do powstania jeszcze większych problemów na tle zgodności przepisów prawa krajowego z prawem UE.
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Prezydent RP a proces stanowienia prawa europejskiego
1. Wprowadzenie
Sformułowanie zagadnienia badawczego w powyższy sposób skłania do gnoseologicznego namysłu, wywołanego drugą częścią tytułu opracowania. Podczas bowiem gdy
Prezydent RP (a także Rada Ministrów RP) są podmiotami dość łatwo rozpoznawalnymi, co niewątpliwie ułatwia przyglądanie się ich poczynaniom, to prawo europejskie jest
pojęciem, jakiemu w ostatnich czasach nadaje się inne znaczenie niż onegdaj.
Kiedyś termin ten oznaczał całokształt norm jurydycznych obowiązujących w Eu1
ropie w danym momencie, jeśli akurat uwaga skupiała się na teraźniejszości, względnie
zespół historycznie ukształtowanych zasad i zwyczajów prawnych, charakterystycznych
dla Starego Kontynentu (a także jego wyspiarskich przyległości). Ów nomokratyczny
paradygmat w zmodyfikowanej postaci rozprzestrzeniał się na te części świata, które
zostały skolonizowane przez Europejczyków, tym niemniej najsilniej związany był z obszarem swego narodzenia, zamieszkałym przez ludy romańskie i germańskie, z czego
wynika, że wschodnia, zdominowana przez Słowian część geograficznej Europy, była
raczej obszarem, gdzie śródziemnomorskie czy nadreńskie idee prawnicze były eksportowane, niż miejscem ich konstruowania.
W tym drugim znaczeniu zatem z powodu wschodnioeuropejskiej wtórności wkład
jakichkolwiek polskich zinstytucjonalizowanych struktur ogólnopaństwowych w budowę
1

Należy przy tym pamiętać, że istnieje także istotny problem zdefiniowania jasnych i jednoznacznych
granic tego, co określamy jako „Europa”. Problem ten dotyczy nie tylko granic Europy rozumianej w kategoriach kulturowych czy politycznych, ale również geograficznych. Warto jednak przywołać słowa
Oskara Haleckiego, który definiował Europę kulturowo jako „wspólnotę wszystkich narodów, które
w sprzyjających warunkach małego, lecz ogromnie zróżnicowanego kontynentu przyjęły i rozwinęły
dziedzictwo cywilizacji grecko-rzymskiej, przekształconej i wzbogaconej przez chrześcijaństwo, dzięki
czemu wolne ludy spoza granic dawnego imperium uzyskiwały dostęp do odwiecznych wartości ukształtowanych w Starożytności”; O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Biblioteka Europy
Środkowo-Wschodniej, t. 1, J. Kłoczowski (red.), Lublin 1994, s. 34. O „płynności” granic Europy zob.
J. Bański, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, [w:] P. Eberhardt
(red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa 2008, s. 121 oraz A. Lisak, O pojęciu Europy, Gdańsk 2012, s. 81.
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gmachu europejskich pojęć jurydycznych jest raczej ubogi. Można by się ewentualnie
zastanawiać nad twórczym inspirowaniem innych Europejczyków przez rodzime konstrukcje prawnopolityczne w czasach I Rzeczypospolitej, kiedy polsko-litewska państwowość ze względu na swe rozmiary miała większe znaczenie niż później2. Jednak
dwudziestowieczne inkarnacje naszej państwowości skupiały się na importowaniu zagranicznych rozwiązań, nie czując się na siłach próbować wzbudzić zainteresowanie
innych oryginalnymi instytucjami II RP, PRL-u czy III RP, ponieważ czynniki oficjalne
skupiały się na adaptowaniu tego, co wymyślono w „przodujących na danym etapie
ustrojowym państwach”3.
Jeśli z kolei przejdziemy na płaszczyznę obowiązujących norm prawnych, abstrahując od ich oryginalności, wartości czy użyteczności, to wkład polskiej egzekutywy we
wciąż rozlewający się na wszystkie aspekty europejskiej rzeczywistości społeczno-politycznej normatywny ocean polegał i polega na uczestniczeniu w powstawaniu krajowego prawodawstwa4. Wypada je uznać za część tradycyjnie rozumianego prawa europejskiego, skoro według dość zgodnych opinii geografów Polska leży na Starym
Kontynencie5 i na dodatek adaptuje niemieckie, francuskie czy brytyjskie rozwiązania
jurydyczne. W takim stanie rzeczy nakierowana na tworzenie nowego prawa aktywność
głowy państwa (względnie rządu) może skutkować pojawianiem się dokumentów normatywnych współtworzących Ius Europaeum.
2

3

4

5

Zob. E.A. Mierzwa, Polskie inicjatywy unifikacji europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7,
s. 129.
Istotnym wyjątkiem od tej reguły są skomentowane w literaturze inspiracje polską Konstytucją kwietniową w doświadczeniach ustrojowych innych państw. Co prawda, często podkreślany wpływ na Konstytucję V Republiki Francuskiej wydaje się bardzo odległy, to jednak można było zauważyć realny wpływ
polskiej Konstytucji na rozwiązania współczesnych jej konstytucji Litwy, Estonii czy nawet Brazylii;
zob. np. P. Kierończyk, Konstytucja kwietniowa i Konstytucja litewska z 1938 r. – próba porównania,
[w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, Kraków 2006, s. 240;
L. Garlicki, P. Łossowski, Wstęp, [w:] Konstytucja Estonii, Warszawa 1997, s. 18; K. Wojtyczek, Wstęp,
[w:] Konstytucja Brazylii, Warszawa 2004, s. 11.
Jeżeli nawet polski obywatel, mający staż w rodzimej egzekutywie, obejmuje prominentne stanowisko
w instytucjach europejskich, to wówczas traktowany jest jako funkcjonariusz UE. Z tego powodu np.
Jerzy Buzek, jeśli miał jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jakiś wpływ na kształt prawa
europejskiego, to już jako „zdenacjonalizowany” Europejczyk, niebędący przecież oficjalnym przedstawicielem państwa polskiego.
Nie posiada on naturalnej granicy wschodniej, w związku z czym na pytanie, gdzie leżą orientalne krańce Europy, ustępującej miejsca przestworzom Azji, można udzielać różnych odpowiedzi. Zazwyczaj
przyjmuje się, że Europa sięga do Uralu, ale w pewnym sensie rozciąga się ona do Pacyfiku, bo przecież
Władywostok leży w państwie, które jest traktowane jako europejskie chociażby na płaszczyźnie sportowej. Z drugiej strony, zdarzało się, że tereny leżące na wschód od Wołgi, Donu czy Łaby uważano za
azjatyckie, co można uzasadniać malejącym wraz z nakierowanym na stronę wschodzącego słońca oddalaniem się od „symbolu karolińskiej, romańsko-germańskiej Europy” w postaci Akwizgranu natężeniem duchowego klimatu fenomenu określanego mianem Spiritus Occidentalis. W każdym razie Polska,
mimo że znajduje się mniej więcej w centrum traktowanej w kategoriach fizyczno-geograficznych Europy, de facto znajduje się na jej peryferiach, jeśli będziemy ją ujmować w wymiarze ideowym.
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Tworzone w ramach Unii Europejskiej przepisy prawa europejskiego powinny być
następnie, zgodnie z unijnymi regułami, umieszczane w normatywnej sferze państw
członkowskich, dzięki czemu ma wzrastać prawnopolityczna spójność tego podmiotu.
W tym ujęciu stanowienie prawa europejskiego oznacza przenoszenie wypracowanych
w Brukseli rozwiązań na grunt Polski oraz innych państw współtworzących UE6. Impulsem dla polskich organów konstytucyjnych jest więc swoisty nakaz dostosowania lokalnego reżimu jurydycznego do ponadnarodowej matrycy, mającej zacierać odrębności
mogące utrudniać proces integracji europejskiej. Oznacza to także, że konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej działają niejako nie z własnej woli ani nie wskutek wskazań pochodzących od narodowego suwerena, ponieważ za istotne uznają przejawy woli
politycznej pochodzące od zagranicznych podmiotów, nielegitymizowanych według tradycyjnych wyobrażeń polskich instytucji7. To swoiste „podporządkowanie” wyraża się
m.in. w tym, że niepolskie byty za pomocą swojego autorytetu nakłaniają rodzimego
ustawodawcę do przegłosowania rozwiązań, jakie zostały przyjęte poza granicami Polski.
Działanie takie jest potrzebne z tego względu, że póki co UE nie jest jeszcze federacją,
w której wszelkie przepisy ustanawiane na centralnym szczeblu są ex lege obowiązujące
w poszczególnych częściach składowych. Wciąż jeszcze są one państwami, posiadającymi atrybuty suwerenności, tym niemniej zrzekły się one pretensji do samodzielnego
kształtowania własnych systemów jurydycznych, wybierając w zamian „podporządkowanie [...] prawu unijnemu w warstwie konstytucyjnej i ustawowej”8. Przystępując do
Unii, władze RP zobowiązały się do przenoszenia na terytorium Polski ogólnounijnych
rozwiązań normatywnych, a zgodnie z zasadą pacta sunt servanda starają się to zadanie
6

7

8

Na marginesie powyższych rozważań pozostawiamy zagadnienie obowiązywania rozporządzeń europejskich w prawie wewnętrznym państw członkowskich, zob. szerzej T. Jaroszyński, Rozporządzenie Unii
Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
Warto jednak zaznaczyć, że aktem legitymizującym członkostwo Polski w Unii Europejskiej, ze wszystkimi następczymi konsekwencjami z tym związanymi był wynik referendum wyrażający zgodę na akcesję Polski do UE. Zob. M. Jabłoński, Suwerenności i legitymizacja władzy na poziomie krajowym w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej – wybrane problemy, [w:] P. Jabłoński [et al.] (red.),
Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011, s. 57.
P. Sadowski, Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, [w:]
W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2004, s. 454–455. Autorzy zdają sobie sprawę,
że obniżenie rangi polskiego prawa jest integralnie związane z decyzją o uczestnictwie naszego państwa
w strukturach europejskich, co łączy się z tym, że „zmianom ulegają podstawowe zasady aksjologii
konstytucyjnej związane z funkcjonowaniem aparatu państwowego i podstawowych zasad. Na plan
pierwszy wysuwa się rewizja bezwzględnego prymatu suwerenności narodowej, pozycji i roli parlamentu, monopolu w zakresie ustawodawstwa należącego do Sejmu i Senatu oraz systemu źródeł prawa”.
Ibidem, s. 454. Są to rewolucyjne przemiany, dla których trudno znaleźć odpowiednik w dotychczasowej
historii polskiej państwowości. Można je porównywać z tym, co miało miejsce wówczas, gdy kształtowała się piastowska monarchia patrymonialna, rozrastająca się kosztem lokalnych wierzeń, praw i tradycji, niwelowanych przez prężny aparat powstającego królestwa. Później doniosłe przekształcenia tego
rodzaju wiązały się z utratą niepodległości. Jej odzyskiwanie szło w parze z przywracaniem możliwości
przynajmniej formalnie samodzielnego rozstrzygania o istotnych zagadnieniach prawnopaństwowych.
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spełniać. Wciąż jednak nie wiadomo, jakie dokładnie są granice tej operacji, ponieważ
nadal zagadnienie przyszłego kształtu UE jest otwartą kwestią. Wszak mamy do czynienia z dwoma podstawowymi wizjami przyszłości „zachodniego półwyspu Eurazji”.
Pierwsza przyjmuje perspektywę konsekwentnej integracji, skutkującej powstaniem Stanów Zjednoczonych Europy, natomiast alternatywna koncepcja opiera się na założeniu
istnienia kształtujących się przez stulecia państw narodowych, stanowiących wartości
same w sobie, zbyt cenne, aby beztrosko dopuścić do roztopienia ich w kontynentalnym
tyglu. W zależności od tego, która idea zwycięży, proces implementacji prawa unijnego,
zmniejszający różnice między historycznie ukształtowanymi systemami jurydycznymi
poszczególnych państw członkowskich, będzie się nasilał lub też ulegnie spowolnieniu
bądź nawet regresowi. Znamienny przykład Związku Radzieckiego pokazuje dobitnie, że
nawet daleko zaawansowany projekt federacyjny może ulec anihilacji, gdy przestaną
mieć decydujące znaczenie przesłanki, jakie legły u jego podstaw. Wówczas następuje
rozpad i konstytucyjne organy federacyjnych subpaństw przestają kierować się prawami
tworzonymi w zanikającej centrali9.

2. Unia Europejska a Konstytucja RP
Szukając konstytucyjnych wzorców uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, w tym
również w zakresie „europeizacji” polskiego prawa, natykamy się na szczególny problem. Nie ma żadnych konstytucyjnych wskazówek odnośnie do implementacji powstających w Brukseli czy Strasburgu prawnych rozwiązań, ponieważ Ustawa Zasadnicza RP
9

Jej likwidacja powinna doprowadzić do odzyskania samodzielności przez połączone unijnymi więzami podmioty. Nie można też wykluczyć opcji opuszczenia struktur przez któryś z nich z własnej inicjatywy, wyrażającej przywiązanie do rodzimego porządku prawnopolitycznego, skutkujące sprzeciwem wobec przekonania, że „zasada nadrzędności prawa wspólnotowego ma oznaczać wprowadzenie
wyższej hierarchii tego prawa nad naszą Konstytucją. Prawo wspólnotowe będzie obowiązywać w Polsce tylko dlatego, że […] nasza konstytucja na to pozwala – żadne rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które wskazywałoby, że prawo wspólnotowe jest sprzeczne z naszą konstytucją, nie może prowadzić do jej zmiany. Do nas będzie należała odpowiedź, co chcemy zrobić z taką
sprzecznością: zmienić konstytucję, płacić karę za naruszanie prawa wspólnotowego, czy też w ostateczności wystąpić z Unii”. J. Kroner, Państwo prawa i jego treść, „Prawo co Dnia”, 29.03.2004. Dla
pewnej kategorii zwolenników integracji ten ostatni wariant stanowi „skrajne nieszczęście”, tym niemniej powinien on być brany pod uwagę, co najmniej jako szczególny instrument nacisku w grze
o wzmocnienie własnych pozycji wewnątrz UE. Symptomatyczne przy tym jest to, że o możliwym
rozpadzie Unii Europejskiej wspomniał także Martin Schulz w swoim pierwszym wystąpieniu jako
nowy wybrany Przewodniczący Parlamentu Europejskiego; zob. http://www.obserwatorkonstytucyjny.
pl/wiadomosci/martin-schulz-nowym-przewodniczacym-pe/ [dostęp 17.11.2013]. Warto także poddać
analizie wypowiedzi brytyjskich polityków deklarujących coraz częściej konieczność przeprowadzenia w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszej przynależności do Unii Europejskiej; zob. http://
www.express.co.uk/web/referendum [dostęp 30.11.2013] oraz P. Biskup, Integracja czy dezintegracja.
Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej, „Analiza natolińska” 2013, nr 5(63) (http://
www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_5_2013.pdf [dostęp 30.11.2013].
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w ogóle nie zawiera żadnej wzmianki o Unii Europejskiej10. Jeśli chodzi o stosunek polskich władz do powstających poza granicami Polski rozwiązań prawnych, to obowiązuje
je dyspozycja zawarta w art. 9 Konstytucji RP, w którym stwierdza się, że „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”11. Jednak z tego stwierdzenia trudno byłoby wyprowadzić jakieś wnioski dotyczące pożądanych przez ustrojodawcę poczynań obdarzonych zinstytucjonalizowanym władztwem rodzimych bytów
prawnopolitycznych odnośnie do przenoszenia zagranicznych rozwiązań normatywnych
na rodzimy grunt, skoro jest mowa o już obowiązującym prawie. Prawo to jest na dodatek
międzynarodowe, a prawo unijne coraz częściej jest przedstawiane jako to, które znajduje się między polskim a międzynarodowym. Tak więc, „problematyka europejska” została potraktowana przez Ojców Ustawy Zasadniczej per non est12, dzięki czemu nasza Carta Magna w swoim duchu pozostaje dokumentem typowym dla suwerennego państwa
narodowego, w którym najważniejsze instytucje funkcjonują na podstawie przepisów
prawa krajowego.

3. Rola Prezydenta RP w kształtowaniu podstaw Unii Europejskiej
Jak do tej pory, za największą partycypację polskiej głowy państwa w dziele budowy rozrastającego się gmachu europejskiego prawa wypada uznać podpis, jaki złożył
Prezydent RP Lech Kaczyński pod Traktatem z Lizbony. Prezydent zrezygnował w ten
10

11
12

O nieudanej próbie „europejskiej” nowelizacji Konstytucji RP zob. R. Balicki, Rozdział europejski
w polskiej Konstytucji – rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym z 2011 r., [w:] S. Dudzik,
N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Wolters Kluwer 2014, s. 185.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), art. 9.
Te siły polityczne, które dominowały w Zgromadzeniu Narodowym, gdy uchwalało ono Konstytucję,
były zdecydowanie prounijne, w związku z czym „perspektywa przystąpienia Polski do tej struktury była
zasadniczym spiritus movens umieszczenia w Konstytucji art. 90”. Brak w niej wzmianki o Unii wynika
z atmosfery „czasów, w których ta Konstytucja powstawała i kiedy jej twórcy – mając świadomość
szczególnie silnego «eurosceptycyzmu» wśród partii skrajnie prawicowych i jednocześnie szukając szerokiego społecznego kompromisu dla przyjęcia tej Konstytucji – celowo unikali nazywania «po imieniu»
organizacji, co do członkostwa w której «eurosceptycy» mieli bardzo poważne zastrzeżenia [...] Wybrano zatem neutralną i zarazem bardzo pojemną formułę «organizacji międzynarodowej lub organu międzynarodowego»”. K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjny wymiar członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, [w:] Z. Witkowski [et al.] (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2011, s. 116–117. Jest to
pojemna formuła, ale po przyjęciu traktatu lizbońskiego wypada mieć spore wątpliwości, czy Unia się
w niej mieści, skoro intensywnie podkreśla się jej wyjątkowość, a potrzeba pogłębionej integracji europejskiej stała się dogmatem, uznawanym nie tylko przez funkcjonariuszy najważniejszych unijnych
struktur, ale także przez zdecydowaną większość elit społeczno-politycznych krajów członkowskich. UE
posiada jeszcze cechy organizacji międzynarodowej, ale podejmuje się intensywne starania, aby były
one zastępowane w coraz większym stopniu przez atrybuty typowe dla państwa. Na dzisiejszym etapie
rozwoju najbezpieczniej jest uznać ją zatem za hybrydę, będącą jednocześnie bytem ponadpaństwowym
i państwowym, co sprawia, że art. 90 odnosi się do niej w znacznie mniejszym stopniu niż wówczas,
kiedy był uchwalany.
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sposób z możliwości wstrzymania procesu, który w trudny do przecenienia sposób pogłębia proces eurointegracji, nadając jej „parakonstytucyjny” wymiar, bo przecież Traktat zastąpił Konstytucję Europejską, która nie weszła w życie z powodu zbyt silnego
oporu eurosceptyków. Udało się go obejść m.in. wskutek postawy Prezydenta RP, będącego w gronie przywódców państw członkowskich UE, dzięki podpisom których uczyniła ona być może poważny krok w stronę budowy Europaństwa. Jeśli zatem projekt ten
się powiedzie, to polski przywódca może być uznany za jednego z Ojców Założycieli
Europejskich Stanów Zjednoczonych, współtworzących ich zbiorowy podmiot ustrojodawczy, mogący być w przyszłości powiększony o twórców właściwej Konstytucji
Zjednoczonej Europy, jeśli taka powstanie13.
Hipotetyczna droga do niej będzie przypuszczalnie wiodła przez następne akty
prawne, mające wciąż jeszcze charakter umów międzynarodowych, zawieranych między uczestniczącymi w integracyjnym przedsięwzięciu podmiotami. Oznacza to, że osoby piastujące najwyższy urząd w RP będą miały kolejne okazje do odmowy ratyfikacji
ponadnarodowych porozumień14, skutkujących rosnącą przewagą konstytuującej się europejskiej państwowości nad polską wraz z towarzyszącym temu trendowi wzrostem
dominacji prawa UE nad rodzimym.
Na szczeblu krajowym odpowiednikiem tego hipotetycznego procesu będzie zapewne konieczność dokonania „europrzychylnej” modyfikacji Konstytucji RP lub
– w skrajnej postaci – uchwalenia jej formalnie zupełnie nowego wcielenia, gdzie podkreśli się nadrzędny względem państwa polskiego status „europejskich Stanów Zjednoczonych”. Póki to nie nastąpi, za doniosły prawnopolityczny czyn Prezydenta Polski na
rodzimym gruncie możemy uznać podpisanie przez Aleksandra Kwaśniewskiego obowiązującej Ustawy Zasadniczej, którą – ze względu na art. 90 – uznaje się za bardziej
prointegracyjną niż jej poprzedniczki, nieprzewidujące możliwości sformalizowanego
oddawania władztwa podmiotom mającym międzynarodowy charakter.
13

14

Na marginesie powyższych uwag można przywołać słowa Viviane Reding, członkini kolejnych Komisji
Europejskich od 1999 r., obecnie wiceprzewodniczącej Komisji i jej komisarz ds. sprawiedliwości, praw
podstawowych i obywatelstwa, która wezwała, aby debatę o konieczności stworzenia „prawdziwej unii
politycznej” uczynić przedmiotem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014 r.; zob. http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10559458/We-want-a-United-States-of-Europe-saystop-EU-official.html [dostęp 11.01.2014].
„Prezydent Rzeczypospolitej, jako organ konstytucyjnie uprawniony do ratyfikowania zawartych umów
międzynarodowych, właśnie przy okazji ratyfikacji – a ściślej przed jej dokonaniem – winien dokonać
oceny przedłożonej umowy z punktu widzenia koherencji z wymogiem ochrony suwerenności państwa,
a także z postanowieniami Konstytucji. Należy dodać, iż jest on – w tej właśnie sferze – organem konstytucyjnie zobligowanym. Tym samym badanie umowy przedłożonej do ratyfikacji z punktu widzenia
suwerenności Rzeczypospolitej jest nie tylko i nie tyle uprawnieniem, ale konstytucyjną powinnością
Prezydenta. Powinność ta odnosi się również do każdej z umów rewidujących bądź uzupełniających
uprzednie traktaty «europejskie»”. M. Grzybowski, Role ustrojowe Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2004, nr 7, s. 7.
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Proces ten dokonuje się w dość szybkim tempie, przede wszystkim na rzecz bytu
w postaci Unii Europejskiej, w dorozumiany sposób występującego w art. 90, w którym
go jednak formalnie pominięto15, aby nie drażnić przeciwników zmniejszania zakresu
krajowej suwerenności prawnopolitycznej, ograniczanej wskutek tego, że „niemal od
początku istnienia Wspólnot na ich obszarze funkcjonowała zasada supremacji w zakresie stosowania prawa wspólnotowego nad prawem krajów członkowskich”16. Oznacza
to, szczególnie po ratyfikacji Traktatu z Lizbony, że domniemanie dominacji prawa europejskiego nad normami państwowymi stanowi obowiązujący dogmat17 dla wszystkich
polskich obywateli, w tym szczególnie dla Prezydenta, skoro to właśnie piastun tego
organu zobowiązał siebie i innych członków narodu polskiego do partycypacji w dziele
integracji Polski z Unią.
Jeśli staniemy na takim stanowisku, to stwierdzimy, że zarówno na głowie państwa, jak też na wszelkich pozostałych zinstytucjonalizowanych podmiotach, współtworzących aparat państwowy RP, ciąży obowiązek przynajmniej milczącej akceptacji całokształtu prawa powstającego na ponadpaństwowym (unijnym) szczeblu. Brak sprzeciwu,
zgodnie z tradycyjną paremią quis tacuit, consentire videtur, jest interpretowany jako
zgoda na implementację do krajowego systemu prawnopolitycznego przepisów powstałych przy ograniczonym współudziale przedstawicieli polskiego państwa18. Jest to w historii naszej państwowości nietypowa sytuacja, do tej pory bowiem nawet w sytuacjach
dużego uzależnienia od ościennych potęg zazwyczaj proces przenoszenia zagranicznych
rozwiązań prawnych na rodzimy grunt dokonywał się po uzyskaniu oficjalnej akceptacji
15

16
17

18

Należy jednak uwzględnić fakt, że Konstytucja RP z 1997 r. została uchwalona w czasie, kiedy jeszcze
trwały negocjacje na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na temat negocjacji akcesyjnych
zob. S. Trzeciak, Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską, PISM, Warszawa 2010,
passim.
Z. Brodecki, Prawo integracji z europejskiej perspektywy, Warszawa 2004, s. 103.
Jest on obudowany dodatkowymi zasadami, przenikającymi wraz z nim głęboko do systemów prawnych
państw członkowskich nawet na takich ich obszarach, jakie mogą się wydawać pozostawione w gestii
krajowych czynników legislacyjnych. Sfery tego rodzaju są nawet dość obszerne, skoro „kompetencje
narodowe w stosunku do kompetencji wspólnotowych (wyłącznych i subsydiarnych) zdają się pozostawać regułą. Wszakże trzeba mieć świadomość, że nawet tam, gdzie Wspólnota nie przejęła kompetencji
narodowych, ich wykonywanie podlega ograniczeniom wiążącym się z przestrzeganiem specyfiki wspólnotowego porządku prawnego (zasady pierwszeństwa i skutku bezpośredniego, a także zachowanie wymogów z art. 5 Traktatu o WE), zasad ogólnych prawa (zwłaszcza zasad niedyskryminacji i proporcjonalności), fundamentalnych zasad prawa materialnego (zwłaszcza wolności rynku wewnętrznego) oraz
pewnych specyficznych wymogów wiążących się z konkretnymi dziedzinami regulacji”. C. Mik, Polskie
organy sądowe wobec perspektywy przystąpienia RP do Unii Europejskiej, [w:] C. Mik (red.), Polska
w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Toruń 1997, s. 256.
Proceder tego rodzaju wzbudza szczególne zaniepokojenie wielu tradycjonalistycznie nastawionych
Brytyjczyków, co znalazło swój wyraz np. w „słynnym wyroku z 1974 r.”, w jakim „lord Denning, ówczesny Master of the Rolls [kierownik państwowego archiwum], określił wpływ prawa wspólnotowego
na prawo brytyjskie jako «rosnącą falę», która nieubłaganie toruje sobie drogę, tworząc dojścia do najmniejszych zatoczek i zakamarków życia publicznego”. T. Bainbridge, A. Teasdale, Leksykon Unii Europejskiej, Kraków 1998, s. 229.
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instytucji legitymowanych do występowania w imieniu państwa traktowanego jako sformalizowane ucieleśnienie polskości19. W przypadku prawa wspólnotowego czy też unijnego jest inaczej, obowiązuje bowiem zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego, polegająca na tym, że „norma prawa wspólnotowego uzyskuje automatycznie
status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa. Cecha ta oznacza w praktyce, że prawo to nie jest poddawane transformacji w prawo krajowe [...] W odniesieniu
do aktów prawa wtórnego zasada bezpośredniego stosowania dotyczy w najszerszym
stopniu rozporządzenia, którego transformacja w prawo krajowe jest niepotrzebna i zakazana”20.
Oznacza to, że prawo europejskie przenika na terytoria państw poddawanych integracji automatycznie, co sprawia, że Pierwszy Obywatel RP, podobnie jak każdy inny
organ krajowej władzy publicznej, ma wiele okazji, aby „przyjaźnie milczeć” i w ten
sposób wyrażać swoją akceptację dla postępującej „europeizacji” krajowego porządku
prawnego. O jego kształcie w coraz większym stopniu mają decydować instytucje umiejscowione poza terytorium Rzeczypospolitej.
Takie jest aktualne stanowisko wyrażane przez najwyższe czynniki państwowe, ale
przecież praeterit figura huius mundi, w związku z czym nie można wykluczyć, że po
następnych lub kolejnych wyborach na prezydenckim stolcu zasiądzie wyrazisty eurosceptyk, pragnący usilnie zmiany kursu, co miałoby się wyrazić w wystąpieniu Rzeczypospolitej z UE. Co prawda, w doktrynie prawa europejskiego dawniej podnoszony był
pogląd głoszący, że „państwo członkowskie nie ma prawa zrezygnować z członkostwa”21, ale dziś takie stanowisko jest w mniejszości. Możliwość wystąpienia z Unii Europejskiej oprócz tego, że może być wyprowadzona z ogólnych reguł prawa międzynarodowego (w szczególności z wiedeńskiej Konwencji o Prawie Traktatów z 1969 r.), jest
już zawarta expressis verbis w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.
O możliwości wystąpienia z Unii Europejskiej mówił też Związkowy Trybunał
Konstytucyjny z Karlsruhe, który „uznał w orzeczeniu z 12 października w sprawie Brunner, że przystąpienie Niemiec do TUE ma wprawdzie charakter bezterminowy, ale może
zostać odwołane aktem przeciwnym”22. Skoro może z Unii wystąpić RFN, to czemu nie
19

20

21
22

Np. przeszczepienie monarchiczności na rodzimy grunt dokonało się za zgodą Bolesława Chrobrego,
pragnącego dodać swojej władzy udzielonego przez papiestwo i cesarstwo splendoru. Podobnie było
z przenoszeniem do Polski prawa kanonicznego, akceptowanego przez piastowskich przywódców jako
jaskrawy dowód „wchodzenia Polski do Europy” ładnych parę wieków przed współczesnymi deklaracjami, w jakich szermuje się tym hasłem.
A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Dokumenty europejskie. Traktaty Wspólnot Europejskich. Jednolity Akt Europejski. Traktat z Maastricht. Układ Europejski, t. I, Lublin 1996, s. 29.
K. Lenaerts, P. van Nuffel, Podstawy prawa europejskiego, Warszawa 1998, s. 173.
K. Wójtowicz, Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.),
Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006,
s. I-530.
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Polska? W takim hipotetycznym przypadku w rolę podmiotu wcielającego w życie tę ideę
wcieliłby się Prezydent, dysponujący wszak konstytucyjną kompetencją ratyfikowania
i wypowiadania umów międzynarodowych23. Jeśli zatem Lech Kaczyński jako polska
Głowa Państwa mógł podpisać się, choć z ociąganiem, pod traktatem lizbońskim24, to
jego następcy dysponują uprawnieniem do jego wypowiedzenia (z zachowaniem trybu
określonego w Konstytucji RP). Wskutek takich działań w naszym państwie przestałyby
obowiązywać rozliczne przepisy, jakie pojawiły się w rodzimym porządku prawnym
w rezultacie wejścia Polski w eurostruktury. Wynikałoby z tego, że Prezydent może odegrać rolę czynnika, który zakończyłby okres ustanawiania w RP prawa europejskiego,
rozumianego jako przepisy będące pochodną istnienia wspólnotowych czy też unijnych
struktur. Normy, jakie powstawałyby w Polsce po jej wyjściu z UE, także byłyby częścią
„prawa europejskiego”, ale już w jego tradycyjnym rozumieniu, tak jak są nimi przepisy
powstające w Norwegii czy Szwajcarii.
Będąc członkiem UE, poruszamy się w granicach nakreślonych stanem integracji,
której rozpęd powstrzymywany jest przez niektóre istniejące w krajach członkowskich
instytucje. Wśród nich zdają się wyróżniać trybunały konstytucyjne, które w interesie
swego kraju, ale także własnym, zabiegają o to, aby ustawy zasadnicze zachowały jak
największą część swojego przedintegracyjnego znaczenia. Na tym polu szczególnie wyróżnia się niemiecki Trybunał z Karlsruhe, ale swoje zasługi mają także trybunały konstytucyjne innych państw członkowskich, w tym i polski25.
23
24

25

Konstytucja RP, art. 133 ust. 1, p. 1.
„Drugie referendum w sprawie przyjęcia przez Irlandię traktatu z Lizbony przeprowadzone 2 października 2009 r. zostało uwieńczone sukcesem. Większością 67,1% głosów Irlandczycy opowiedzieli się za
przyjęciem nowego traktatu rewizyjnego. Referendum to miało istotne znaczenie dla Polski, bowiem od
jego pozytywnego wyniku prezydent Lech Kaczyński uzależniał ratyfikację traktatu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W następstwie tych wydarzeń prezydent dokonał ratyfikacji Traktatu z Lizbony dnia
10 października 2009 r., tj. siedem dni po oficjalnym ogłoszeniu wyników referendum”. K. Opaliński,
Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów, Warszawa
2012, s. 129. Wypada podkreślić, że dość dziwne wydaje się uzależnianie przez Prezydenta własnej decyzji od zapadającego w innym kraju rozstrzygnięcia, szczególnie w tak istotnej sprawie jak włączanie
RP w pogłębioną integrację europejską. Wszak zdawać by się mogło, że osoba stojąca na czele państwa
powinna mieć własne, głęboko przemyślane stanowisko, wynikające z przeanalizowania wszystkich za
i przeciw, skutkujące uznaniem, że dalsze zacieśnianie związków z UE jest raczej korzystne, względnie
odwrotnie – skutkujące konsekwentnym trwaniem przy którejś z dwóch alternatyw, niezależnie od wyniku irlandzkiego referendum, mającego niewątpliwie niezwykle ważne znaczenie dla mieszkańców republikańskiej części Zielonej Wyspy. Przypuszczalnie jednak lepiej byłoby, gdyby polskie podmioty
decyzyjne nie przejmowały się za bardzo zapadającymi gdzie indziej rozstrzygnięciami, gdyż stwarza to
domniemanie wasalnej mentalności.
Warto przy tym podkreślić np. znaczenie precedensowego orzeczenia TK z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie SK 45/09 (OTK z 2011, nr 9A, poz. 97). Wydając powyższy wyrok, TK musiał odnieść się do
kwestii zakresu swojej kognicji i udzielić odpowiedzi na pytanie – czy jest władny badać zgodność prawa europejskiego z Konstytucją RP. Na tak postawione pytanie TK udzielił odpowiedzi twierdzącej.
W uzasadnieniu Trybunał podkreślił (teza III 2.3), że konieczne jest odróżnienie możliwości badania
zgodności aktów unijnego prawa pochodnego z traktatami (czyli prawem pierwotnym Unii), od badania
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Prawo przyznaje Trybunałowi Konstytucyjnemu możliwość „dokonywania kontroli konstytucyjności umów międzynarodowych, w tym traktatów stanowiących podstawę
Unii za pośrednictwem kontroli konstytucyjności Traktatu akcesyjnego czy traktatów
rewizyjnych. Trybunał ma kompetencję do dokonywania” nie tylko kontroli następczej,
lecz także „kontroli prewencyjnej na wniosek Prezydenta RP na mocy art. 133 ust. 2
Konstytucji”26. Wynika z tego, że ewentualny eurosceptyczny „sojusz” Prezydenta
z Trybunałem mógłby stanowić poważną przeszkodę na drodze dalszej integracji. Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem Ustawy Zasadniczej Prezydent RP może bowiem
skierować do Trybunału Konstytucyjnego każdą umowę międzynarodową, a Trybunał
mógłby w takiej umowie doszukiwać się niezgodności z Konstytucją RP27.
Inną kompetencją, jaką dysponuje Prezydent w dojrzałej fazie procesu prawodawczego, już po parlamentarnej jego fazie, jest prerogatywa zgłaszania swego sprzeciwu
względem aktu ustawodawczego. W związku z przyjętym w Polsce sposobem implementacji prawa europejskiego, właśnie ustawa jest tą postacią prawa wewnętrznego, za
pomocą której do polskiego systemu prawnego wprowadzane są normy prawa europejskiego. Wobec każdej ustawy, w tym i ustawy implementującej, Prezydent może skorzystać z przysługujących mu uprawnień: weta zawieszającego i wniosku do TK28.

4. Zakończenie
Rola Prezydenta RP w zakresie przyjmowania w Polsce prawa europejskiego jest
więc wyraźnie ograniczona. Jest to naturalną konsekwencją przyjętego sytemu rządów,
w którym aktywną rolę w zakresie stosunków z Unią Europejską ma do zrealizowania
Rada Ministrów. Zostało to potwierdzone również w rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego w sprawie Kpt 2/08 (postanowienie z dnia 20 maja 2009 r.), w którym Trybunał

26

27

28

ich zgodności z Konstytucją. Organem, który decyduje ostatecznie o zgodności rozporządzenia unijnego z traktatami, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a o zgodności z Konstytucją – Trybunał Konstytucyjny. Zob. też M. Zirk-Sadowski, Tożsamość konstytucyjna a prawo europejskie,
„Analizy natolińskie” 2012, nr 1 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_1_2012.pdf
[dostęp 3.01.2014].
J. Barcz, Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.),
Ustrój Unii Europejskiej, t. II, Warszawa 2009, s. VII–92.
W praktyce orzeczniczej TK nie było dotychczas przypadku kontroli konstytucyjności umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją; zob. S. Biernat, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Doświadczenia prawne
pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 68.
Warto przy tym zauważyć, że np. brak notyfikacji przepisów technicznych ustaw stanowić będzie nie
tylko naruszenie zasad prawa europejskiego, ale także Konstytucji RP, przez naruszenie zasad procedury
ustawodawczej, zob. J. Trzciński, Znaczenie braku notyfikacji projektu ustawy dla procedury stanowienia prawa, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje – historia i współczesność. Polska –
Europa – Ameryka Łacińska. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu,
Kraków 2013, s. 489.
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Konstytucyjny przesądził o zakresie relacji między Prezydentem a Prezesem Rady Ministrów. Potwierdzając pozycję Prezydenta RP i jego prawo do uczestnictwa w szczytach UE, Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że kształtowanie polityki państwa polskiego w zakresie stosunków z UE jest w gestii Rady Ministrów. Należy zwrócić również
uwagę na fakt, że Konstytucja RP, nakładając na Prezydenta RP obowiązek współdziałania z Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Spraw Zagranicznych, nic nie mówi o zależności zwrotnej. Rada Ministrów jest bowiem wyłącznym kreatorem polityki zagranicznej i europejskiej oraz – co warto dodać – ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność
polityczną29.

29

Zob. R. Balicki, Komentarz 6 do art. 133, [w:] M. Haczkowska (red.), Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 340–341.
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Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w działaniu
organów administracji publicznej
Zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy administracji publicznej związana jest ze zjawiskiem europeizacji prawa administracyjnego,
rozumianego jako proces wpływu i przenikania do krajowego porządku prawnego prawa
unijnego. Z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wynikają obowiązki bezpośredniego stosowania norm prawa unijnego oraz respektowania w ramach prawa krajowego
standardów rozwiązań ustanawianych przez organy UE1. J. Jagielski podkreśla, że ta
droga europeizacji jawi się klarownie na tle konstytucyjnej regulacji systemu źródeł
prawa Rzeczypospolitej Polskiej2. Zgodnie z art. 91 Konstytucji RP3 ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że
jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli
ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią
stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji
z ustawami. A. Wróbel wskazuje, że zasada pierwszeństwa jest niezbędna do funkcjonowania unijnego porządku prawnego oraz jego jednolitego obowiązywania i stosowania.
Normy prawa unijnego powinny mieć bowiem jednakową moc prawną we wszystkich
państwach członkowskich4.
Zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego wynika z przepisów Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej5, który w art. 288 stanowi, że „W celu wykonania
kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia
i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
1

2
3
4

5

J. Jagielski, Europeizacja prawa administracyjnego materialnego (na przykładzie prawa migracyjnego),
[w:] Z. Janku [et al.] (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005, s. 36.
Ibidem, s. 37.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.
A. Wróbel, Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty, [w:] R. Hauser, A. Wróbel,
Z. Niewiadomski (red.), Europeizacja prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego, t. 3,
Warszawa 2014, s. 67.
Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 1.
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we wszystkich Państwach Członkowskich. 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. Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów. Zalecenia
i opinie nie mają mocy wiążącej”. W literaturze wyrażony został pogląd, że poszczególne źródła unijnego porządku prawnego mają niejednakową siłę oddziaływania na wewnętrzny porządek prawny, w tym – i na stosowanie prawa administracyjnego. Prawo
pierwotne działa z mocą wiążącą norm prawa międzynarodowego, natomiast w ramach
prawa pochodnego przejawem najdalej idącego wpływu prawodawcy unijnego na prawo wewnątrzpaństwowe poszczególnych państw członkowskich są rozporządzenia jako
instrument unifikacji prawa w całej Unii6. Z istoty rozporządzenia unijnego wywodzi się
bezpośredni skutek obowiązywania jego przepisów (bezpośrednie obowiązywanie, bezpośrednie stosowanie w wewnętrznym porządku prawnym państwa członkowskiego
i bezpośrednia skuteczność)7. NSA w wyroku z dnia 1 marca 2012 r. podkreślił, że: zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego wynikająca expressis verbis z przepisu
art. 288 akapit 2 Traktatu wyprowadzona jest też w drodze wykładni art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wywodzi się nie tylko zasadę bezpośredniego stosowania rozporządzeń unijnych, ale też zasadę pierwszeństwa tych rozporządzeń w wypadku kolizji z ustawami. „W przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami
prawa krajowego a prawem unijnym, jeżeli tej rozbieżności nie da się usunąć w drodze
wykładni, to zastosowanie ma zasada pierwszeństwa prawa unijnego i to niezależnie od
rangi porównywanych norm”8. Sądy administracyjne zwracają także uwagę na ochronę
praw jednostki w relacjach z organami administracji publicznej. NSA w wyroku z dnia
11 marca 2010 r. wyraził pogląd, że: „Podmiot ma prawo, w sprawie indywidualnej, do
powoływania się na obowiązujący Polskę przepis prawa międzynarodowego, pomimo
że nie został on w Polsce opublikowany w Dzienniku Ustaw. A zatem podatnik może
powoływać się na przepisy Regulaminu Związku Telekomunikacyjnego [Konwencji
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego] i wywodzić z nich korzystne dla
siebie skutki prawne”9.
Ze względu na klasyczny podział norm prawa administracyjnego można uznać, że
zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy administracji publicznej może być rozpatrywana w różnych płaszczyznach: ustrojowej, materialnej i procesowej, bowiem w każdej z nich znajduje swoje odbicie. Krajowe organy administracji
6
7

8
9

J. Jagielski, op. cit., s. 38–39.
A. Wróbel, op. cit., s. 64; T. Jaroszyński, Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa
obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011, s. 83–100.
II GSK 295/11, LEX nr 1137935.
I FSK 92/09, LEX nr 594292.
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publicznej w tych płaszczyznach bezpośrednio i pośrednio wykonują prawo unijne
oraz współdziałają z innymi organami przy wykonywaniu zadań administracji europejskiej (w takich formach jak: wymiana informacji, dochodzenie należności pieniężnych, wszczynanie postępowań na wniosek organów innych państw członkowskich).

1. W płaszczyźnie ustrojowej
Organy administracji publicznej są związane zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej tak jak krajowe organy sądowe. Należy zgodzić się z poglądem K. Kiczki, że
rezultatem europeizacji krajowego organu administracji publicznej stały się przede
wszystkim pierwszoplanowe zmiany zaistniałe w zakresie organizacji administracji publicznej w państwie (ustrojowe prawo administracyjne)10. J. Supernat podkreśla natomiast, że obecny model administracji publicznej, który można określić jako europejski,
nazywany jest europejską przestrzenią administracyjną11.
W płaszczyźnie ustrojowej prawa administracyjnego przepisy unijne wprowadziły
nowe rozwiązania w strukturze organów administracji publicznej. W niektórych obszarach prawa (np. w prawie celnym, prawie konkurencji, prawie rolnym) zmieniły się relacje między organami administracji rządowej państw członkowskich, osłabione zostały
wewnętrzne sieci powiązań i zależności, przy równoczesnym wzmocnieniu powiązań
o charakterze transgranicznym12. Należy podkreślić, że przepisy unijne odgrywają zasadniczą rolę w prawie celnym, w którym suwerenność w dziedzinie tworzenia prawa
została przekazana podmiotom unijnym, przy pozostawieniu polskim organom tylko suwerenności w zakresie stosowania przepisów prawa celnego13. B. Kowalczyk wskazuje
złożoną strukturę administracji właściwej w sprawach ochrony cudzoziemców, na którą
składa się administracja międzynarodowa, administracja unijna (agencje regulacyjne,
sieci organów) oraz zeuropeizowana administracja krajowa14. Wykonywanie prawa Unii
zapewniają niezależne krajowe organy regulacyjne (takie jak: Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i inne
10
11

12

13

14

K. Kiczka, Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wrocław 2013, s. 141.
J. Supernat, Europejska przestrzeń administracyjna (zarys problematyki), [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op.
cit., s. 78.
S. Dudzik, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie
kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, [w:] S. Biernat, S. Dudzik,
M. Niedźwiedź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Kraków
2003, s. 257.
K. Włodkowski, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w prawie celnym, „Prawo i Podatki”
2011, nr 11, s. 22.
B. Kowalczyk, Polski system azylowy, Wrocław 2014, s. 65–100.
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organy centralne). T. Jędrzejewski stwierdza, że powstanie w warunkach polskich organów regulacyjnych było wynikiem przyjęcia prawodawstwa unijnego, zakładającego
funkcjonowanie niezależnych organów mających na celu nadzorowanie i regulowanie
gospodarki w najistotniejszych dla każdego państwa członkowskiego obszarach, tzw.
sektorach infrastrukturalnych15. Organy regulacyjne są ściśle powiązane z administracją
europejską, a w zakresie realizacji prawa Unii Europejskiej stanowią jej aparat wykonawczy16. M. Stahl słusznie zauważa, że koncepcja sieci organów publicznych odpowiedzialnych za stosowanie prawa unijnego w wyznaczonym zakresie zakłada, iż uczestniczące w niej podmioty nie są związane więzami nadrzędności i podporządkowania17
W nauce podkreśla się także wpływ prawa unijnego na strukturę terenowej administracji rządowej i jej rozbudowę przez tworzenie wyspecjalizowanych pionów tej administracji (np. zmiany w organizacji Inspekcji Weterynaryjnej18).
Znaczącą sferą bezpośredniego stosowania przepisów Unii Europejskiej są sprawy
przyznawania środków (pomocy finansowej) pochodzących z funduszy europejskich.
Ustawy określające tryb uruchamiania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bezpośrednio nawiązują do odpowiednich rozporządzeń unijnych. Przykładem regulacji wskazującej na stosowanie przez organy administracji publicznej zasady pierwszeństwa prawa UE jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju19, określająca sposób prowadzenia polityki rozwoju, podmioty realizujące tę
politykę oraz tryb współpracy między nimi. Zgodnie z art. 2 u.p.r. przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społecznogospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki
oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Politykę
rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa oraz samorząd powiatowy
i gminny. Artykuł 3 a pkt 1 c u.p.r. stanowi, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych, m.in. przez wykonywanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
zadań państwa członkowskiego Unii Europejskiej określonych w przepisach UE dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz w umowie partnerstwa;
15

16
17

18

19

T. Jędrzejewski, Organy i funkcje regulacyjne administracji w relacji pomiędzy Unią Europejską i porządkami krajowymi, „Toruńskie studia polsko-włoskie” 2013, nr IX, s. 288.
Ibidem, s. 298.
M. Stahl, Wpływ prawa europejskiego na polskie ustrojowe prawo administracyjne, [w:] Z. Janku [et al.]
(red.), op. cit., s. 65.
J. Maćkowiak, Wpływ prawa wspólnotowego na strukturę terenowej administracji rządowej w Polsce,
[w:] Z. Janku [et al.] (red.), op. cit., 191–192.
Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, w skrócie: u.p.r.
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Należy zauważyć, że ustawa o polityce rozwoju, przez odesłanie do bezpośredniego stosowania przepisów unijnych, wprowadziła nowe rozwiązania ustrojowe w zakresie konstrukcji organów wykonujących zadania w zakresie rozdziału środków w pierwszej instancji oraz organów odwoławczych. Artykuł 5 u.p.r. definiuje pojęcie „instytucji
zarządzającej”, „instytucji pośredniczącej”, „instytucji wdrażającej” i „instytucji audytowej”. Instytucja pośrednicząca oznacza organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia
zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; instytucja pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/199920. Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach
programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej
między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją
wdrażającą.
Innym przykładem obowiązywania zasady pierwszeństwa przepisów unijnych
w aspekcie ustrojowym są rozwiązania prawne przyjęte w ustawie z dnia 22 września
2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej21. Ustawa ta określa dodatkowe kompetencje ministra finansów, który wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, określone dla
państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 1290/2005 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie
akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków
EFRG i EFRROW22, w tym m.in. w zakresie: przyznawania jednostce organizacyjnej
akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 6 ust. 1
rozporządzenia nr 1290/2005 oraz sprawowania stałego nadzoru nad agencjami płatniczymi, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006.
Europejskie rozwiązania ustrojowe wpłynęły również na szczególny model kontroli
rozstrzygnięć administracyjnych, odmienny od konstrukcji przyjętych do tej pory w polskim prawie procesowym. Na przykład na podstawie art. 30 b u.p.r. wnioskodawcy,
w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje środek odwoławczy w postaci
20
21
22

Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25–78.
Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1065 ze zm.
Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006 r., s. 90, zwane „rozporządzeniem nr 885/2006”.
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protestu. Protest jest wnoszony do właściwej instytucji zarządzającej w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji o ocenie negatywnej. Właściwa instytucja
zarządzająca rozpatruje protest z uwzględnieniem art. 60 lit. a rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Informacje
otrzymywane przez wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku, a także w trakcie
trwania procedury odwoławczej, nie stanowią decyzji administracyjnej (art. 30 g u.p.r.).
W zakresie prawa ustrojowego szczególną rolę spełniają akty europejskie, które
wpływają na zmiany strukturalne w administracji publicznej „z uwagi na konieczność
realizacji określonych polityk wspólnotowych, określają ogólnie zasady i formy wykonania zadań i w sposób ramowy zasadnicze cechy rozwiązań organizacyjnych w sferze
wykonywania tych zadań”23. Tego rodzaju standardy europejskie zostały wyraźnie określone w prawie samorządu terytorialnego. Źródłem zasad ustrojowych dla wspólnot samorządowych jest w tym zakresie niewątpliwie Europejska Karta Samorządu Lokalnego24. L. Kieres podkreśla, że przyjęte w EKSL rozwiązania można uznać za dyrektywy
kierunkowe, które są rozwinięte w aktach prawa wewnętrznego25. Jedną z najważniejszych zasad Unii Europejskiej, znajdującą odbicie w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, jest zasada subsydiarności, zgodnie z którą nie należy powierzać
jednostce większej tego, co może efektywnie zrobić jednostka mniejsza. Zadania administracji samorządowej powinien zatem wykonywać organ najbliższy obywatelowi26.

2. W płaszczyźnie materialnej
W płaszczyźnie materialnego prawa administracyjnego, kształtującego uprawnienia
i obowiązki jednostki, obowiązywanie zasady pierwszeństwa nie jest stałe i równomierne. Materialne prawo unijne oddziałuje na obszary funkcjonowania administracji publicznej z różnym stopniem intensywności. Należy zaznaczyć, że są kategorie zadań administracji, w których szczególnie widoczny jest wpływ prawa unijnego na rozstrzygnięcia
23
24

25

26

M. Stahl, op. cit., s. 66.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego została sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r.,
a ratyfikowana przez Polskę w 1994 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607. W 2006 r. został sprostowany
błąd w tłumaczeniu nazwy: z „Terytorialnego” na: „Lokalnego”. B. Dolnicki wyraźnie podkreśla, że
EKSL nie jest elementem prawa unijnego. Jest to dokument Rady Europy; B. Dolnicki, Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim?, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 9,
s. 11.
L. Kieres, Problematyka prawnoadministracyjna statusu pracowników samorządowych, [w:] Z. Janku
[et al.] (red.), op. cit., s. 162.
Szerzej: R. Cybulska, Zasada subsydiarności w polskim prawie samorządowym na tle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op. cit., s. 260–266.
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krajowych organów administracji publicznej. I są też takie sfery, jak prawo osobowe (np.
zmiana imion i nazwisk), w których ten wpływ nie jest zauważalny.
W literaturze wskazano, że jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin unijnego
prawa publicznego jest tzw. „prawo regulacyjne, które dotyczy sektorów sieciowych
gospodarki, a więc sektorów, w których działalność gospodarcza jest prowadzona przy
wykorzystaniu sieci infrastrukturalnych (tzn. sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, pocztowych i kolejowych)”27. Organy administracji publicznej stosują bezpośrednio przepisy unijne przede wszystkim w sferze prawa celnego, podatkowego, gospodarczego, telekomunikacyjnego, transportowego, ochrony środowiska28, żywnościowego,
farmaceutycznego29, weterynaryjnego, ochrony danych osobowych30, polityki rozwoju.
Zasada pierwszeństwa ma szczególne znaczenie w realizacji europejskiej polityki spójności, definiowanej jako działania mające na celu usunięcie, przy wykorzystaniu instrumentów prawnych i finansowych, dysproporcji w rozwoju gospodarczym i społecznym
regionów w UE oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju jej obszarów31. Jako przykład może posłużyć kompetencja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wydawania decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków
z budżetu Unii Europejskiej. Materialną podstawą prawną tego rozstrzygnięcia jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego, będące częścią prawa unijnego, a zatem jako źródło powszechnie
obowiązującego prawa i część krajowego porządku prawnego podlega bezpośredniemu
stosowaniu z mocy art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Konstytucji RP32.
J. Jagielski zauważa, że jeden z charakterystycznych kierunków europeizacji naszego prawa materialnego stanowi „nurt praw i wolności człowieka i obywatela”33. Zasada
pierwszeństwa prawa unijnego jest szczególnie widoczna w obszarach, które dotyczą

27

28

29

30

31

32

33

M. Szydło, Relacje pomiędzy Komisją Europejską a krajowymi organami regulacyjnymi. Czy nowy model administracji europejskiej?, [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op. cit., s. 209.
Obowiązuje unijna podstawa administracyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej za straty w środowisku. Szerzej: J. Boć, Kilka uwag w sprawie dostosowywania unormowań krajowych do prawa unijnego w sferze odpowiedzialności za szkody w środowisku, [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op. cit., s. 237–239.
Zob. E. Frankiewicz, M. Szewczyk, Ograniczenia w zakresie reklamy produktów leczniczych wynikające
z prawa unijnego i ich implementacja w ustawodawstwie polskim, [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op. cit.,
s. 287–293.
J. Bujny, Zakaz przetwarzania danych medycznych w świetle rozwiązań europejskich i polskich, [w:]
Z. Janku [et al.] (red.), op. cit., s. 240–248.
M. Rudnicki, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Poznań 2000, s. 30; W. Miemiec (red.), Europejskie
bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawnofinansowe, Wrocław
2012, s. 11.
NSA podkreślił, że brak jest jakichkolwiek podstaw normatywnych do analizy możliwości bezpośredniego stosowania tego rozporządzenia w obszarze prawa krajowego; zob. uzasadnienie wyroku NSA z dnia
1 marca 2012 r., II GSK 295/11, LEX nr 1137935.
J. Jagielski, op. cit., s. 41.
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pozycji jednostki, takich, jak m.in. ochrona mniejszości narodowych34, wolność zgromadzeń, swoboda wyznania i religii, wolność prasy, dostęp do informacji publicznej, sytuacja prawna cudzoziemców, uchodźców i in.35
Na pierwszeństwo stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy podatkowe
w sprawach dotyczących VAT, interpretacji indywidualnych czy powstania obowiązku
podatkowego zwracają uwagę sądy administracyjne. NSA w wyroku z dnia 21 maja
2014 r. słusznie podkreślił, że: „Organ wydając interpretację powinien uwzględniać
orzecznictwo TSUE. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie tylko sądy, ale też inne
organy przy interpretacji przepisów krajowych opartych na regulacjach unijnych powinny brać pod uwagę wykładnię prawa dokonaną przez TSUE w tym zakresie. W przypadku interpretacji wynika to także z treści art. 14e § 1 o.p.”36. Przepisy ordynacji podatkowej37 przy stosowaniu niektórych instytucji prawnych wskazują wprost na konieczność
stosowania przepisów unijnych. Artykuł 14e § 1 ordynacji podatkowej stanowi, że: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając
w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości”. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej
doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.
Z prawa unijnego mogą bezpośrednio wynikać sankcje administracyjne38 dla podmiotów niewykonujących obowiązków publicznoprawnych. NSA w wyroku z dnia 24
września 2009 r. wskazał, że: „Rozwiązanie prawne przyjęte w art. 91 ust. 1 Konstytucji
umożliwia wyprowadzenie sankcji za naruszenie obowiązków publicznoprawnych, wynikających z rozporządzeń wspólnotowych, gdyż stanowią naruszenie obowiązków wynikających z Traktatu Akcesyjnego z 2003 r. dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej, a więc umowy międzynarodowej”39.
Rozważając zasadę pierwszeństwa prawa unijnego w płaszczyźnie materialnego
prawa administracyjnego, należy zgodzić się z poglądem, że rozszerzanie „przestrzeni
przedmiotowej prawa materialnego niesie ze sobą także wpływ na treści merytoryczne”40. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa unijnego wpływa na rozwój materialnego
34

35
36
37

38

39
40

M. Kotulski, Europejskie standardy ochrony mniejszości narodowych, [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op.
cit., s. 382–390.
Ibidem, s. 41.
I FSK 904/13, LEX nr 1478732.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.,
w skrócie: o.p.
Zob. A. Dobaczewska, Sankcje administracyjne z tytułu porozumień naruszających konkurencję i warunki ich łagodzenia, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, Wrocław 2014, s. 247–262.
II GSK 75/09, LEX nr 597066.
J. Jagielski, op. cit., s. 42.
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prawa administracyjnego, bowiem prawo europejskie posługuje się pojęciami i konstrukcjami prawnymi, które są nowe na tle krajowych rozwiązań prawnych (np. w dziedzinie
prawa o cudzoziemcach41).

3. W płaszczyźnie procesowej
Nowoczesna regulacja administracyjnego prawa procesowego ma na celu „zagwarantowanie prawa do dobrej administracji za pomocą otwartej, efektywnej i niezależnej
administracji w oparciu o europejskie prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego” (zgodnie z zaleceniem 1 Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia
15 stycznia 2013 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej 42). W płaszczyźnie procesowej prawa administracyjnego zasadnicze znaczenie ma obowiązywanie Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej43 (KPP). Artykuł 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej
zmienionego Traktatem z Lizbony stanowi, że: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady
określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku
w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą
moc prawną jak traktaty”. Najważniejszą zasadą wynikającą z karty jest prawo do dobrej
administracji44 (right to good administration) unormowane w art. 41 KPP, które ma bezpośrednie zastosowanie w całym obszarze krajowego prawa administracyjnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego
rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii (ust. 1). Prawo to obejmuje: a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego
sytuację, b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej, c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji (ust. 2). Elementem prawa do dobrej administracji jest nadto prawo jednostki domagania się od Unii naprawienia, zgodnie
z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw państw członkowskich, szkody wyrządzonej
przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji (ust. 3) oraz

41
42
43
44

Ibidem, s. 43.
2012/2024 (INI)
Dz. U. UE C 303/1 z 14.12.2007 r.
Szerzej: H.C.H. Hofmann, G.C. Rowe, A. H. Türk, Administrative Law and Policy of the European
Union, Oxford 2011; C. Franchini, European Principles Governing National Administrative Proceedings, http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol68/iss1/9/ [dostęp 12.04.2015]; J. Sozański, Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej, Toruń 2012, s. 336–338; Z. Kmieciak, Europejska formuła prawa
do dobrej administracji – aspekt procesowy, [w:] Z. Janku [et al.] (red.), op. cit., s. 337 i n.
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zwrócenia się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków traktatów i prawo do uzyskania odpowiedzi w tym samym języku (ust. 4).
Należy stwierdzić, że w krajowym postępowaniu administracyjnym – kodeksowym i pozakodeksowym – mają bezpośrednie zastosowanie zasady europejskiego prawa administracyjnego. W literaturze wyrażane jest stanowisko, że unijne zasady ogólne
mają rangę prawa pierwotnego45 i w istocie stanowią „ogólne prawo administracyjne”
Unii46 Należy zauważyć, że zasady prawa Unii Europejskiej w sprawie dobrej administracji są rozproszone i znajdują się w wielu różnych źródłach: prawie pierwotnym,
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości47, prawodawstwie pochodnym, soft law oraz
jednostronnych zobowiązaniach instytucji unijnych. Zasady te są stosowane zarówno
w postępowaniu orzekającym, jak i wykonawczym. Obok zasady prawa do dobrej administracji w postępowaniach o charakterze administracyjnym obowiązują także zasady:
wynikająca z art. 20 KPP zasada równości (równego traktowania), prawo do sądu (art. 47
KPP) oraz zasada niedyskryminacji (art. 21 KPP). Również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji granice stosowania przymusu egzekucyjnego wyznaczają zasady
wywodzone z przepisów unijnych. Zasadą o charakterze naczelnym jest zasada poszanowania i ochrony godności człowieka (art. 1 KPP), będąca najwyższą wartością w katalogu praw i wolności48. Przy stosowaniu środków przymusu egzekucyjnego należy
respektować prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego wynikające z art. 6 KPP
oraz ochronę prawa własności i jej dopuszczalne ograniczenia (art. 17 KPP). Artykuł 17
ust. 1 zd. 2 KPP stanowi, że: „Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba
że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie,
za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny”. Z prawa do dobrej administracji wywodzi się
45

46
47

48

N. Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law. A comparative Study, London–The
Hague–Boston 1996, s. 120.
R. Streinz, Prawo europejskie, Warszawa 2002, s. 197.
P. Marcisz zauważa, że w rzeczywistości takie zasady, jak: pierwszeństwo, skutek bezpośredni, wykładnia prounijna czy odpowiedzialność odszkodowawcza – ani nie figurują w traktacie, ani też nie wynikają
z niego w sposób konieczny. Uznaje się, że powodem powołania jakiejś zasady była potrzeba rozstrzygnięcia kwestii, o której traktat milczał; P. Marcisz, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 230.
Obowiązek należnego tzn. godnego traktowania każdego człowiek staje się wyznacznikiem działania
wszystkich władz publicznych; M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym, [w:] B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie
w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 91; zob. też: J. Krukowski, Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich
sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 42–50; W literaturze niemieckojęzycznej podkreśla się, że zasada
poszanowania godności człowieka jest zasadą uniwersalną; A. Klose, Menschenwürde als universales
Ordnungsprinzip, [w:] R. Weiler, Die Wiederkehr des Naturrechts und die Neuevangeliesierung Europas,
Wien 2005, s. 242–260.
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zasadę proporcjonalności, wynikającą z zasady państwa prawnego, „służącą ograniczeniu do niezbędnych granic uciążliwości ingerencji administracyjnej w sferę praw jednostki”49. Nakładanie sankcji administracyjnych oraz stosowanie przymusu egzekucyjnego powinno się odbywać z zachowaniem zasady proporcjonalności, postulującej
adekwatność celu do zastosowanego środka50.
Standardy funkcjonowania dobrej administracji zostały określone także w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji51, który ma jednak wyłącznie charakter zaleceń dla
administracji krajowej. Kodeks określa m.in. zasadę praworządności (art. 4), zasadę
równego traktowania i zakaz dyskryminacji (art. 5), zasadę proporcjonalności (art. 6),
zakaz nadużywania uprawnień, (art. 7), zasadę bezstronności i niezależności (art. 8
ust. 2), zasadę obiektywizmu, (art. 9), zasadę ochrony zaufania (art. 10), zasadę uczciwości (art. 11), zasadę uprzejmości (art. 12), zasadę udzielania odpowiedzi na pisma
w języku obywatela (art. 13); obowiązek przekazania sprawy do właściwego organu
(art. 15), zasadę wysłuchania i prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania (art. 16), zasadę sprawności postępowania (art. 17), obowiązek uzasadnienia decyzji
(art. 18), obowiązek zamieszczenia w decyzji, która może mieć negatywny wpływ na
prawa lub interesy jednostki, pouczenia o środkach zaskarżenia (art. 19), obowiązek
niezwłocznego powiadomienia o decyzji jednostek, których praw lub interesów decyzja
dotyczy (art. 20), zasadę ochrony danych osobowych (art. 21), zasadę udzielania informacji (art. 22) oraz zasadę dostępu do dokumentów (art. 23)52.
Pierwszeństwo stosowania europejskich zasad ogólnych w postępowaniu administracyjnym gwarantuje realizację idei „dobrej i skutecznej”53 administracji publicznej,
sprawiedliwości proceduralnej, zasadę pewności prawnej (zaufania), bezstronności, efektywności i autonomii proceduralnej, uproszczenia i odformalizowania procedur oraz
zapewnienia przejrzystości54 postępowania administracyjnego. Europejskie rozwiązania prawne mają zagwarantować prawo do dobrej administracji55, prawo do rzetelnego
49
50
51

52

53

54

55

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P2/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 2.
D. Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1990, nr 4, s. 59.
Przyjęty 6 września 2001 r. przez Parlament Europejski. Szerzej: J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks
dobrej administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Biuro RPO, Warszawa 2002; J. Supernat, Dobra administracja w prawie Unii Europejskiej,
[w:] J. Sługocki (red.), op. cit., s. 666–668.
Szerzej: A. Krawczyk, Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach unijnych, [w:] Z. Janku
[et al.] (red.), op. cit., s. 210 i n.
Szerzej: Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000, s. 25–
26; Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014, s. 94–135.
Z. Kmieciak, M. Królikowska-Olczak, Finlandia, [w:] Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005, s. 107; J. Supernat, Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane,
Wrocław 2013, s. 152–155.
Rekomendacja CM/Rec (2007)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie dobrej administracji, przyjęta w dniu 20 czerwca 2007 r. Zob. Z. Kmieciak, Problem funkcji i metody
195

Lidia Klat-Wertelecka

procesu, odpowiednie standardy ochrony praw jednostki w toku postępowania i po jego
zakończeniu oraz realizację zasady proporcjonalności56 (zgodnie z którą administracja
powinna podejmować decyzje dotyczące praw i interesów osób tylko w razie potrzeby
i w zakresie wymaganym do osiągnięcia zamierzonego celu).
W aspekcie procesowym bezpośrednie stosowanie przepisów unijnych znajduje
odzwierciedlenie także w niektórych rozwiązaniach prawnych przyjętych w kodeksie
postępowania administracyjnego57 i ordynacji podatkowej. Ordynacja podatkowa
w art. 3 pkt 2 nawiązuje do zasady pierwszeństwa z art. 91 Konstytucji RP, wyjaśniając,
że pod pojęciem przepisów podatkowych rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. R. Mastalski podkreśla, że porządek prawny Unii Europejskiej odgrywa znaczącą rolę w procesie stosowania prawa
podatkowego (jego źródeł i wykładni) funkcjonującego na terytorium Polski. W wykładni i stosowaniu prawa podatkowego istotną rolę odgrywają zasady ogólne prawa
unijnego, wyprowadzane nie tylko z prawa pierwotnego, ale także z zasad przyjętych
przez ustawodawstwo, doktrynę i orzecznictwo państw członkowskich58.
Organy podatkowe są związane bezpośrednio przepisami Konwencji o wzajemnej
pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z dnia 25 stycznia 1988 r.59, która
określa formy tej współpracy. Artykuł 1 konwencji stanowi, że pomoc administracyjna
obejmuje: wymianę informacji, w tym jednoczesną kontrolę podatkową i udział w jednoczesnej kontroli podatkowej za granicą, pomoc w egzekucji, w tym działania zabezpieczające i dostarczanie dokumentów. W postępowaniu podatkowym przy doręczeniach
pism polskich organów podatkowych poza terytorium Polski w krajach Unii Europejskiej organy stosują rozwiązania prawne z ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 154 a § 1
o.p. organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych z wnioskiem o doręczenie pisma, gdy doręczenie właściwe lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, osobie przebywającej na
terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby nieproporcjonalne

56

57

58

59

rekonstruowania zasad ogólnych k.p.a., „Państwo i Prawo” 2009, s. 9, s. 3–14; G. Krawiec, Europejskie
prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 38–39.
Szerzej: J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, Toruń 2007, s. 67–95.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.
R. Mastalski, Komentarz do art. 3, [w:] B. Adamiak [et al.], Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013,
Wrocław 2013, s. 36–37.
Dz. U. z 1998 r. Nr 141, poz. 913 ze zm.
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trudności. Wnioski o doręczenie przekazywane są obcej władzy za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Artykuł
154 a § 5 o.p. stanowi, że wniosek o doręczenie przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu standardowego formularza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia
2012 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania60. W przypadku braku możliwości przekazania wniosku o doręczenie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej wniosek przesyła się w formie pisemnej. Skutek
doręczenia pisma za pośrednictwem obcej władzy jest oceniany na podstawie przepisów
prawa wewnętrznego państwa, do którego wystąpiono z wnioskiem o doręczenie61.
Okoliczności związane z bezpośrednim stosowaniem przepisów umów międzynarodowych oraz przepisów unijnych stanowią przesłanki wznowienia postępowania podatkowego. Zgodnie z art. 240 § 1 o.p. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
–– zgodnie z punktem 9) – ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji,
–– zgodnie z punktem 10) – wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej
umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ
na treść wydanej decyzji,
–– zgodnie z punktem 11) – orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
ma wpływ na treść wydanej decyzji.
B. Adamiak podkreśla, że przesłanką prawidłowości decyzji administracyjnej jest
zgodność aktu normatywnego, na podstawie którego została ona wydana, z Konstytucją,
umową międzynarodową lub ustawą62. Jeżeli w dniu wydania decyzji obowiązywała
umowa międzynarodowa, wydanie decyzji bez uwzględnienia postanowień ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowi rażące naruszenie prawa, które jest podstawą
stwierdzenia nieważności decyzji. Natomiast jeżeli po wydaniu decyzji umowa międzynarodowa weszła do krajowego porządku prawnego, a jej postanowienia wpływają na

60
61

62

Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012 r., s. 42.
Szerzej: P. Pietrasz, [w:] C. Kosikowski, L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa
Lex 2013.
B. Adamiak, Zgodność aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą – jako
przesłanka prawidłowości decyzji administracyjnej, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, s. 3.
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treść decyzji, strona może żądać wznowienia postępowania podatkowego63. WSA we
Wrocławiu w wyroku z dnia 28 marca 2008 r. zauważył, że w takim przypadku: „Przesłanką do wznowienia postępowania nie może być powołanie się na inny niż umowa
międzynarodowa akt prawny. W szczególności podstawa taką nie może być dyrektywa
Rady Unii”64. Dopuszczalne jest wznowienie postępowania, jeżeli orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji. Ta podstawa
weryfikacji ostatecznej decyzji podatkowej wynika z obowiązywania w porządku prawnym państw członkowskich jednolitego prawa Unii Europejskiej65.
Analiza rozwiązań prawnych prowadzi do wniosku, że prawo Unii Europejskiej
ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygania spraw administracyjnych. Przejawem obowiązywania zasady pierwszeństwa prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich
w płaszczyźnie ustrojowej jest powstanie nowych organów w systemie administracji
publicznej. W aspekcie prawa materialnego widoczne są obszary silnego działania zasady pierwszeństwa i obszary słabszego jej oddziaływania. Prawo unijne niewątpliwie
poszerzyło podstawy prawne działania polskiej administracji publicznej66. W części
procesowej prawa administracyjnego widoczna jest modyfikacja obowiązujących postępowań i wprowadzenie nowych konstrukcji procesowych. Kontrolę stosowania zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej we wszystkich płaszczyznach sprawują
w toku instancji organy odwoławcze, poza tokiem instancji – organy orzekające w trybach nadzwyczajnych, natomiast w stosunku do rozstrzygnięć ostatecznych – sądy administracyjne. Należy uznać, że konstytucyjna zasada pierwszeństwa stosowania prawa
Unii Europejskiej, bezpośrednie obowiązywanie jego norm oraz nakaz prounijnej wykładni prawa niewątpliwie poszerza i utrwala gwarancje ochrony praw jednostki w prawie administracyjnym.
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B. Adamiak, Komentarz do art. 240, [w:] B. Adamiak [et al.], op. cit., s. 1028.
I SA/Wr 1327/07, LEX nr 467964.
B. Adamiak, Komentarz..., s. 1029.
K. Kiczka, op. cit., s. 343.
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Lojalność konstytucyjna czy lojalność unijna? –
znaczenie zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej
dla sądów krajowych
1. Między zasadą pierwszeństwa UE a nadrzędnością konstytucji
Zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej (dalej jako UE) jest
zasadą, na której opiera się cały porządek Unii Europejskiej1 i bez której nie byłby możliwy dotychczasowy postęp integracji europejskiej2. Jej proklamowanie jest konsekwencją tezy o autonomicznym charakterze porządku prawnego UE3 i wynika z potrzeby
zapewnienia prawu unijnemu efektywności4. Zasada pierwszeństwa, w połączeniu z zasadą bezpośredniego skutku oraz zasadą jednolitości stosowania prawa UE5 wyróżnia
Unię Europejską spośród innych organizacji międzynarodowych i czyni ją organizacją

1

2

3

4

5

Por. deklaracja nr 17 do traktatu lizbońskiego odnosząca się do pierwszeństwa, która potwierdza obowiązywanie tej zasady, mimo braku wzmianki na ten temat w tekście traktatów. Podstawą obowiązywania
zasady pierwszeństwa pozostaje więc wyłącznie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego jest regułą kolizyjną umożliwiającą usunięcie sprzeczności
między prawem krajowym i unijnym w procesie stosowania prawa. Por. np. M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2012, s. 245 i cytowana
tam literatura.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako ETS) z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie
C-6/64 Costa v. ENEL Zb.Orz. 1964, s. 585 („prawu utworzonemu na podstawie traktatu, pochodzącemu
z niezależnego źródła, nie można, ze względu na jego wynikającą stąd szczególną naturę, przeciwstawiać
w postępowaniu sądowym jakiegokolwiek wewnętrznego aktu prawnego, gdyż oznaczałoby to utratę
przez to prawo charakteru wspólnotowego i zakwestionowanie samych podstaw prawnych Wspólnoty”).
Zasada pierwszeństwa prawa UE odnosi się także do norm konstytucji, wyrok ETS z dnia 17 grudnia
1970 r. w sprawie C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft, oraz norm ustawowych wcześniejszych
i późniejszych, wyrok ETS z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie C-106/77 Simmenthal, Zb. Orz 1878, s. 629,
pkt 21 („każdy sąd krajowy orzekający w ramach swoich kompetencji ma obowiązek stosować w całości
prawo wspólnotowe i zapewnić ochronę uprawnień wynikających z tego prawa dla jednostek, odmawiając zastosowania jakiegokolwiek przepisu prawa krajowego, który byłby ewentualnie z nim sprzeczny,
zarówno wcześniejszego, jak późniejszego od normy wspólnotowej”).
S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii
Europejskiej, Warszawa 2006, s. I-264.
Zasada bezpośredniego skutku oznacza, że podmioty prywatne mogą powoływać się na normy unijne
będące źródłem ich praw lub obowiązków, por. wyrok ETS z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie C-26/62
Van Gend en Loos, Zb. Orz: 1963, s. 1, pod warunkiem, że normy te są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe.
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sui generis, która łączy cechy organizacji międzynarodowej i państwa federalnego6. Połączenie tych cech stanowi o ponadnarodowym charakterze Unii Europejskiej7.
Jednocześnie zasada pierwszeństwa oraz bezpośredniego stosowania prawa UE8
stanowi największy problem dla spójności konstytucyjnych porządków państw członkowskich. Porządek ten w większości przypadków opiera się na zasadzie nadrzędności
krajowej konstytucji (lub w Zjednoczonym Królestwie na zasadzie suwerenności narodowego parlamentu) i hierarchicznym systemie źródeł prawa. W większości krajowych
systemów prawnych państw członkowskich najwyższą moc zachowuje konstytucja,
a gwarantem zasady nadrzędności konstytucji są wyspecjalizowane organy sądowe lub
sądy najwyższe powołane do badania zgodności norm prawnych z normami konstytucyjnymi (dalej jako sądy konstytucyjne). Natomiast z perspektywy Unii Europejskiej
zasada nadrzędności krajowych konstytucji w porządkach prawnych państw członkowskich stanowi największe zagrożenie dla spójności konstytucyjnego porządku Unii Europejskiej9.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedyną instytucją unijną powołaną do badania ważności aktów wtórnych prawa UE oraz dokonywania wiążącej wykładni prawa – pierwotnego i wtórnego – UE. TSUE oprócz typowych kompetencji organu
wymiaru sprawiedliwości – rozstrzygającego np. spory między instytucjami, a także
między instytucjami i państwami członkowskimi – ma również kompetencje sądu konstytucyjnego Unii Europejskiej10. O ile kompetencje sądów konstytucyjnych i TSUE
wydają się wyraźnie rozdzielone, gdyż każdy z nich działa w ramach własnego porządku
prawnego, ich właściwość może się w pewnym zakresie pokrywać. Sytuacja, gdy sąd
krajowy orzeka o aktach normatywnych należących do unijnego porządku prawnego,
a TSUE – odpowiednio o normach krajowych, rodzi duże ryzyko konfliktów.
Prawo krajowe i prawo unijne stanowią odrębne porządki prawne w zakresie stanowienia i derogowania norm prawnych. Oznacza to, że normy krajowe mogą być tworzone i uchylane tylko przez właściwe krajowe organy prawodawcze i ewentualnie uchylane
6

7

8

9

10

R. Grzeszczak, Federalizacja systemu Unii Europejskiej, [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Quo
vadis Europo III?, Warszawa 2009, s. 143.
J. Barcz, Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE, [w:] J. Barcz (red.), op. cit.,
s. I-28. Ponadnarodowego charakteru UE nie dostrzega ani Konstytucja RP, ani polski Trybunał Konstytucyjny. Por. wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie dotyczącej traktatu akcesyjnego, K 18/04.
Zgodnie z zasadą bezpośredniego stosowania sądy oraz organy krajowe mogą bezpośrednio opierać
swoje działania na normach prawa UE. Bezpośrednie stosowanie traktatów i rozporządzeń unijnych
oznacza, że mogą być stosowane bez konieczności ich transpozycji, natomiast dyrektywy są bezpośrednio stosowane przez ich implementację.
System konstytucyjny UE nie opiera się na klasycznej konstytucji pisanej, ale konstytucji materialnej, na
którą składają się prawo pierwotne oraz „zasady ustrojowe”, wykształcone w drodze orzecznictwa
TSUE.
A. Hinarejos, Judicial Control in the European Union. Reforming Jurisdiction in the Intergovernmental
Pillars, Oxford 2009.
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przez sądy konstytucyjne, a normy unijne mogą być tworzone i uchylane przez unijne
organy prawodawcze, a normy prawa wtórnego mogą być uchylane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE). Normy krajowe i unijne łączą się jednak w jeden porządek prawny w zakresie obowiązywania i stosowania. Oznacza to, że
normy unijne od momentu wejścia w życia obowiązują równolegle w państwach członkowskich i stanowią podstawę prawną działań organów państw członkowskich. Obecnie
trudno uznać porządek prawa UE i państw członkowskich za odrębne, bo w coraz większym zakresie podlegają procesom konwergencji i koordynacji.
Faktyczne relacje między porządkiem krajowym i unijnym opisuje koncepcja pluralizmu prawnego (konstytucyjnego), zgodnie z którą niemożliwe jest stwierdzenie, które normy przeważą w sytuacji konfliktu11. Miguel Poiares Maduro opisuje zjawisko pluralizmu konstytucyjnego, porównując je do kombinacji różnych linii melodycznych
w utworze muzycznym w taki sposób, że każda z nich współbrzmi z innymi (kontrapunkcja). Koncepcja ta zakłada, że system konstytucyjny oraz unijny mogą koegzystować w harmonijny sposób, mimo braku wyraźnej i jednolitej hierarchii między źródłami
prawa tworzonymi w ramach tych porządków12.
1.1. Zasada pierwszeństwa a sądy konstytucyjne państw
członkowskich
Mimo zakładanej harmonii współistnienia wielu porządków prawnych w Unii Europejskiej, stosunki między sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a sądami
UE cechuje rywalizacja o status „sądu ostatniego słowa”. Stanowisko sądów konstytucyjnych, choć niejednolite, wyraża sprzeciw wobec bezwzględnej subordynacji zasadzie
pierwszeństwa prawa UE. Do najbardziej „gorliwych” strażników suwerenności narodu
i nadrzędności krajowej konstytucji należą sądy konstytucyjne nowych państw członkowskich, m.in. Czech, Polski i Węgier, choć często ostry, eurosceptyczny ton ich wypowiedzi kontrastuje z proeuropejskim rozstrzygnięciem13. Uzasadnieniem takiego podejścia sądów konstytucyjnych do zasady pierwszeństwa UE jest między innymi chęć
potwierdzenia swojej przewagi w wewnętrznym systemie organów władzy, przede
11

12

13

Jak podkreśla J.H.H. Weiler, brak ustalonej hierarchii między porządkiem UE a porządkami krajowymi
jest cechą pozytywną, gdyż zakłada zasadę lojalnej współpracy po stronie państw członkowskich oraz
poszanowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich przez UE. Por. J.H.H. Weiler, Federalism without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg, [w:] K. Nicolaidis i R. Howse (red.), The Federal
Vision, Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the European Union, Oxford 2001,
s. 54–70.
M. Maduro, Contrapuntual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action, [w:] N. Walker, Sovereignty in Transition, Oxford 2003, s. 501–502. Por. też M. Kumm, The Jurisprudence of Constitutional
Conflict: Constitutional Supremacy in Europe before and after the Constitutional Treaty, „European Law
Journal” 2005, vol. 11, s. 262.
W. Sadurski, Constitutionalism and the Enlargement of Europe, Oxford 2012, s. 103.
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wszystkim w relacjach z parlamentem oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Czynnikiem zewnętrznym pozostaje natomiast wpływ orzecznictwa niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego na orzecznictwo konstytucyjne w tych państwach14.
Od początku kształtowania się zasady pierwszeństwa w orzecznictwie luksemburskim sądy krajowe miały poważne wątpliwości związane z koniecznością nadania
pierwszeństwu prawu wspólnotowemu przed ustawą, będącą wyrazem woli narodu. Dla
przykładu, w 1968 r. francuska Rada Stanu uznała, że suwerenność ustawy sprzeciwia
się jej lekceważeniu lub cenzurowaniu przez sędziego, nawet jeżeli art. 55 Konstytucji
V Republiki stanowi o nadrzędności ratyfikowanych umów międzynarodowych nad
ustawami. Tym samym Rada Stanu uważała, że adresatem normy wynikającej z art. 55
Konstytucji V Republiki nie jest sędzia (który podlega ustawie i ma obowiązek ją stosować)15. Dopiero zaś w 1986 r. Rada Konstytucyjna wyjaśniła, że obowiązek zapewnienia
prymatu prawa międzynarodowego nad ustawą należy do sądów16. Podobnie we Włoszech zasada pierwszeństwa prawa UE była uznawana etapami. Początkowo Sąd Konstytucyjny zaakceptował obowiązywanie tej zasady w stosunku do późniejszych ustaw,
a dopiero w 1989 r. uznał się za niewłaściwy do badania aktów prawa pochodnego z włoską konstytucją, chyba że naruszałyby one podstawowe zasady porządku konstytucyjnego i niezbywalne prawa człowieka17.
W literaturze prawniczej państwa członkowskie zostały podzielone ze wzglẹdu na
stosunek do zasady pierwszeństwa na cztery grupy18. W pierwszej grupie znalazły się
państwa, w których sądy konstytucyjne zgadzają się na podporządkowanie krajowego
porządku prawnego tej zasadzie, lecz z wyjątkiem konstytucji19. W drugiej grupie zasada

14

15

16

17

18

19

A.F. Tatham, Central European Constitutional Courts in the Face of EU Membership. The Influence of
German Model in Hungary and Poland, Leiden 2013, s. 225.
Wyrok francuskiej Rady Stanu z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie Syndicat general des fabricant de semoulels de France za: E. Piontek, Orzecznictwo konstytucyjne państw członkowskich wobec zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego – wnioski dla Polski, [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), op. cit.,
s. 572.
Francuska Rada Konstytucyjna uznała swój brak właściwości do orzekania o zgodności między ustawą
a umową międzynarodową. Por. decyzja z dnia 15 stycznia 1975 r., nr 75-54 DC w sprawie ustawy aborcyjnej.
Wyroki włoskiego Sądu Konstytucyjnego z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie Frontini oraz z 21 kwietnia 1989 r. w sprawie Fragd. Por. L. Garlicki, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a sądy, [w:]
E. Popławska, Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000, s. 201.
R. Arnold, Koncepcje suwerenności w konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej a integracja europejska, [w:] W. Czapliński [et al.] (red.), Suwerenność i integracja europejska, Materiały pokonferencyjne, Warszawa 1999, s. 79–83. Por. też A. Albi, EU Enlargement and the Constitutions of Central
and Eastern Europe, Cambridge 2005, s. 78–82.
Do grupy tej zalicza się Francję, Grecję, Hiszpanię i Portugalię, a także z uwzględnieniem odmienności
ustrojowych – Zjednoczone Królestwo oraz nowe państwa członkowskie (z wyjątkiem Estonii). Por. np.
wyrok litewskiego Sądu Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2004 r., nr 17/02-24/02-06/03-22/04 w sprawie ochrony parków narodowych.
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pierwszeństwa obejmuje też konstytucję, ale z pewnymi ograniczeniami20. W trzeciej
grupie odrębne stanowisko prezentuje niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny, choć
w zasadzie jest ono zbliżone do stanowiska grupy pierwszej21. Natomiast w czwartej
grupie Estonia22, Holandia i Irlandia uznają nadrzędność prawa UE również nad krajową
konstytucją. Z powyższej charakterystyki wynika, że sądy konstytucyjne państw członkowskich mają tendencję do podkreślania swojej niezależnej pozycji i wyłącznej właściwości orzekania o zgodności całego krajowego porządku prawnego, do którego należą
również ratyfikowane umowy międzynarodowe, a więc kategoria aktów normatywnych
obejmująca pierwotne prawo UE (traktaty założycielskie, zmieniające i akcesyjne),
z konstytucją23. Dodatkowo niektóre sądy konstytucyjne uznają swoją właściwość do
badania prawa wtórnego (m.in. rozporządzeń i dyrektyw), a więc aktów normatywnych
tworzonych przez instytucje UE na podstawie kompetencji przyznanych w traktatach,
z konstytucją24. W Polsce Trybunał Konstytucyjny uczynił to, uznając akty prawa wtórnego (rozporządzenia) za akty normatywne powszechnie obowiązujące na terytorium
danego państwa członkowskiego25. Poza tym kontroli sądów konstytucyjnych podlegają
przepisy krajowe wdrażające przepisy dyrektyw lub decyzji ramowych26.
Orzekanie przez sąd konstytucyjny o zgodności prawa pierwotnego UE z konstytucją jest konsekwencją zaliczania traktatów do źródeł prawa krajowego. W tym obszarze
sądy konstytucyjne przypisują sobie ważną rolę stania na straży suwerenności narodu
– suwerenności, której wyrazem jest nadrzędność konstytucji – przez kontrolę zakresu
kompetencji powierzanych Unii Europejskiej, a także ochrony praw podstawowych.
20
21

22

23

24

25

26

Do tej grupy zalicza się Austrię, Włochy i Szwecję.
R. Arnold nazywa to stanowisko koncepcją subsumpcji, która zakłada oparcie zasady pierwszeństwa
prawa UE bezpośrednio na przepisach niemieckiej Ustawy Zasadniczej, a także właściwość Federalnego
Sądu Konstytucyjnego (dalej jako FSK) do kontroli działania UE w granicach przekazanych kompetencji
oraz w zgodzie z prawami podstawowymi.
Wyrok Sądu Najwyższego Estonii z dnia 11 maja 2006 r., nr 3-4-1-3-06 w sprawie interpretacji Konstytucji Estonii.
W Polsce zgodnie z art. 188 ust. 1 Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją bez względu na to, czy są to umowy ratyfikowane czy niewymagające ratyfikacji,
oraz czy zgoda na ratyfikację została wyrażona w ustawie czy w drodze referendum.
Por. wyrok niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie Solange
I i z dnia 22 października 1986 r. w sprawie Solange II.
Polski Trybunał Konstytucyjny uznał, że badanie zgodności wtórnego prawa UE z Konstytucją leży poza
zakresem jego kontroli w trybie kontroli abstrakcyjnej oraz prewencyjnej. Zob. postanowienie TK z dnia
17 grudnia 2009 r., U 6/08 oraz wyrok TK z dnia 13 października 2010, Kp 1/09. Trybunał Konstytucyjny stwierdził natomiast swoją właściwość do badania zgodności z Konstytucją RP rozporządzeń UE jako
aktów normatywnych na podstawie art. 79 ust. 1 Konstytucji RP. Por. wyrok TK z dnia 16 listopada
2011 r. w sprawie udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego UE, SK 45/09. Niewykluczone jest, że w praktyce
orzeczniczej Trybunał Konstytucyjny uzna również swoją kognicję do rozstrzygania o zgodności prawa
wtórnego z Konstytucją RP na podstawie art. 193 Konstytucji RP.
Por. wyrok węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 2004 r., nr 17/2004, w którym potraktowano przedakcesyjne przepisy wdrażające wspólnotowe rozporządzenia jako przepisy krajowe.
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Uzasadnieniem tej roli strażnika były i są argumenty o nieadekwatności poziomu ochrony praw podstawowych na poziomie UE i braku demokratycznej legitymizacji Unii Europejskiej27. Jeżeli wynik badania zgodności traktatów z konstytucją wykaże brak zgodności, związanie się państwa członkowskiego takim traktatem wymaga zmiany
konstytucji28.
Sądy konstytucyjne zachowują również pełne prawo badania zgodności z konstytucją ustaw krajowych, które implementują przepisy prawa UE. Jeżeli wynik tego badania wykaże ich niezgodność z konstytucją, wywiązanie się ze zobowiązania traktatowego, jakim jest implementacja przepisów prawa UE, też wymaga zmiany konstytucji29.
W praktyce zarówno w przypadku braku zgodności z konstytucją ratyfikowanych umów
międzynarodowych, czyli prawa pierwotnego, jak i ustaw implementujących prawo
wtórne, przywrócenie spójności współistniejących porządków prawnych – unijnego
i krajowego – oznacza zmianę konstytucji. Nadal mało realne jest dokonanie zmiany
przepisów UE przez państwo członkowskie lub z jego inicjatywy czy wystąpienie z UE.
W praktyce więc przyjmuje się podejście przyjazne integracji europejskiej.
Inny natomiast jest skutek orzeczeń sądów konstytucyjnych, które uznając się za
właściwe do badania aktów prawa wtórnego UE, stwierdzą jego niezgodność z konstytucją30. Krajowy sąd konstytucyjny nie jest bowiem kompetentny do uchylenia mocy
prawnej aktów prawa wtórnego, gdyż wyłączną kompetencję w tym zakresie ma TSUE
w związku z niezgodnością z prawem pierwotnym. Skutkiem takiego badania będzie
więc niestosowanie prawa UE w zakresie materii regulowanej prawem krajowym (konstytucją lub nawet przedakcesyjnymi umowami międzynarodowymi). Odmowa nadania
skuteczności prawu UE przez sąd konstytucyjny rodzi jednak możliwość wszczęcia postępowania przeciwko państwu za naruszenie traktatów31.
1.2. Zasada pierwszeństwa a sądy krajowe państw członkowskich
Z perspektywy konstytucji państw członkowskich sądy krajowe rozstrzygają spory
na podstawie przepisów krajowych, a sędzia krajowy jest związany konstytucją i ustawą32.
27
28

29

30

31

32

Por. wyrok niemieckiego FSK z 30 czerwca 2009 r., 2 BvE 2/08, w sprawie traktatu lizbońskiego.
Por. wyrok francuskiej Rady Konstytucyjnej z dnia 9 kwietnia 1992 r., nr 92-3008 DC, w sprawie traktatu z Maastricht i z dnia 31 grudnia 1997 r., nr 97394 DC, w sprawie traktatu amsterdamskiego.
Por. wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, P 1/05. Dla
odmiany, jak podkreśla W. Sadurski, eurosceptyczny wynik tego wyroku kontrastował z eurożyczliwym
tonem jego uzasadnienia. W. Sadurski, op. cit., s. 125.
Por. wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r., Pl. ÚS 5/12, w sprawie
słowackich emerytur. J. Komárek, Czech Constitutional Court Playing with Matches: The Czech Constitutional Court Declares Judgment of the Court of Justice of the EU Ultra vires, „European Constitutional Law Review” 2012, vol. 8, s. 323.
G. Anagnostaras, Activation of the Ultra Vires Review: The Slovak Pensions Judgment of the Czech Constitutional Court, „German Law Journal” 2012, nr 14 (7), s. 959–973.
Por. art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.
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Z perspektywy Unii Europejskiej sądy krajowe to sądy unijne, które mają obowiązek
stosowania prawa Unii Europejskiej, a nawet nadania mu pierwszeństwa nad przepisami
krajowymi (łącznie z przepisami konstytucyjnymi) w przypadku kolizji, której nie można usunąć przez wykładnię przyjazną prawu unijnemu33. Sądy krajowe stanowią więc
ważny element struktury organizacyjnej Unii Europejskiej, gdyż zapewniają skuteczność prawu UE. Argument skuteczności jest dodatkowo wzmocniony nadrzędną wartością, jaką jest – zarówno w Unii Europejskiej, jak i we wszystkich jej państwach członkowskich – ochrona praw jednostki. Sądy krajowe odgrywają ważną rolę również w tym
względzie, zapewniając jednostkom ochronę uprawnień wynikających bezpośrednio
z prawa UE.
Ryzyko konfliktu między porządkiem unijnym i krajowym osłabia jednak to, że
prawo UE i prawo państw członkowskich mają różny zakres przedmiotowy, co jest konsekwencją zasady przekazania kompetencji UE tylko w niektórych wyraźnie oznaczonych dziedzinach oraz domniemania posiadania kompetencji do określania własnych
kompetencji przez państwa (Kompetenz-Kompetenz). W rezultacie można wyróżnić:
1) obszary obowiązywania prawa UE, które pokrywają się z zakresem obowiązywania przepisów krajowych – wcześniejszych lub późniejszych (implementujących
przepisy unijne),
2) obszary obowiązywania prawa UE, które nie pokrywają się z zakresem obowiązywania przepisów krajowych z uwagi na ich brak (brak implementacji przepisów
unijnych),
3) obszary, w których obowiązują jedynie przepisy krajowe z uwagi na brak kompetencji UE do wydawania przepisów w tych obszarach lub z uwagi na brak przyjęcia
przepisów w obszarach, w których UE ma kompetencje do ich wydania.
Niewątpliwie sędzia krajowy może doświadczać trudności z ustaleniem zakresu
obowiązywania przepisów prawa UE, z dokonaniem wykładni przepisów prawa UE
(wobec braku lub nieznajomości orzecznictwa TSUE) oraz prounijnej wykładni przepisów krajowych. Tym większa trudność wiąże się z obowiązkiem odmowy zastosowania
przepisów krajowych, których kolizja z przepisami UE nie daje się usunąć w drodze
prounijnej wykładni. Sąd krajowy, który zasadniczo powołany jest do stosowania prawa krajowego, nie tylko bowiem powinien współstosować przepisy UE, ale także orzekać bezpośrednio na ich podstawie, jeżeli brak jest przepisów krajowych w danym obszarze lub przepisy te są niezgodne z przepisami UE34. Trudność wywiązania się z tego

33

34

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji „Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową”.
E. Łętowska, Sędziowie wobec prawa europejskiego (tezy), [w:] E. Popławska, op. cit., s. 229–238.
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obowiązku polega przede wszystkim na ustaleniu zakresu prawa UE w jego aspekcie
podmiotowym, przedmiotowym i temporalnym35.
Dodatkowo sąd krajowy może mieć wątpliwości w związku z koniecznością stosowania nie tylko traktatów, ale także zasad ogólnych prawa UE36 czy praw podstawowych gwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych UE (dalej jako KPP), ze względu
na istniejący w tej Karcie podział na prawa, wolności i zasady37. W kontekście Karty
Praw Podstawowych UE należy rozważyć kwestię bezpośredniego skutku jej przepisów. O ile zasady zawarte w KPP nie mają bezpośredniego skutku, choć można się na
nie powoływać w sądzie w celu kontroli legalności lub ustalenia wykładni aktów prawodawczych i wykonawczych wdrażających te zasady, to walor ten mają niewątpliwie
prawa i wolności38. Inne problemy mogą pojawić się z ustaleniem, czy przepis UE jest
wystarczająco jasny i precyzyjny, aby nadawać się do bezpośredniego stosowania przez
sąd krajowy, zwłaszcza gdy jest to przepis dyrektywy, nie minął jeszcze okres na jego

35

36

37

38

Por. D. Miąsik, Rola krajowego sędziego w stosowaniu dyrektyw UE o zakazie dyskryminacji: relacja krajowych porządków prawnych i pytań prejudycjalnych, materiały z seminarium dla przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości, ERA 28-29 listopada 2013 r., prezentacja dostępna na stronie: http://www.era-comm.eu/
oldoku/SNLLaw/10_Preliminary_ruling_procedure/2013_Miasik_PL.pdf [dostęp: 01.12.2014 r.]
Wyrok TSUE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07 Kücükdeveci, Zb. Orz. 2010, s. 365,
pkt 50–51.
Protokół nr 30 do Traktatu z Lizbony przewiduje, że nadanie mocy obowiązującej Karcie Praw Podstawowych równej traktatom „nie rozszerza zdolności […] żadnego sądu lub trybunału Polski […] do
uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski […] są niezgodne w podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone”. Należy zatem zauważyć, że prawa, wolności i zasady potwierdzone w KPP stanowią w dużym
zakresie powtórzenie praw i wolności gwarantowanych na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie
Podstawowych Praw i Wolności lub zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej. Z tego powodu sądy polskie mają prawo (i obowiązek) ich bezpośredniego stosowania z pominięciem sprzecznych przepisów
ustawowych. Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2011, s. 436. W pozostałym zakresie postanowienia Protokołu nr 30 również nie wykluczają bezpośredniego stosowania przepisów
KPP zarówno przez TSUE, jak i każdy sąd krajowy. Oznacza to, że TSUE może orzekać nawet w odniesieniu do państw, które przyłączyły się do protokołu, że przepisy KPP stoją w sprzeczności z ich prawem
lub praktyką krajową. Poza tym każdy sąd lub organ krajowy może odmówić stosowania przepisów lub
praktyki krajowej, jeżeli uzna, że jest sprzeczna z przepisami Karty. Por. wyrok TSUE z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie C-411/10 N.S. i C-493/10 M.E., Zb. Orz. 2011, s. 13905, pkt 119–120 („119. […]
protokół (nr 30) nie podważa zastosowania karty wobec Zjednoczonego Królestwa czy wobec Polski, co
znajduje potwierdzenie w motywach tego protokołu. Tak więc, zgodnie z motywem 3 protokołu (nr 30)
art. 6 TUE stanowi, że karta jest stosowana i interpretowana przez sądy Polski i Zjednoczonego Królestwa w ścisłej zgodności z wyjaśnieniami, o których mowa w tym artykule. Ponadto zgodnie z motywem
6 wspomnianego protokołu karta potwierdza prawa, wolności i zasady uznawane w Unii oraz sprawia,
że są one bardziej widoczne, nie tworzy jednak nowych praw ani zasad. 120. W takiej sytuacji art. 1 ust. 1
protokołu (nr 30) potwierdza treść art. 51 karty dotyczącego jej zakresu stosowania, a nie ma na celu
zwolnienia Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa z obowiązku przestrzegania postanowień karty ani uniemożliwienia sądom i trybunałom w tych państwach członkowskich czuwania nad
przestrzeganiem tych postanowień”).
Art. 52 ust. 5 KPP.
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implementację, a spór krajowy toczy się między podmiotami prywatnymi39. W tej sytuacji ułatwieniem dla sądu krajowego może być instytucja pytań prejudycjalnych, czyli
pytań o ważność lub wykładnię przepisów UE w związku z zawisłą sprawą40.
Z drugiej strony sąd krajowy może doświadczać problemów nie tylko w związku
z obowiązkiem bezpośredniego stosowania prawa UE, ale także w związku z obowiązkiem bezpośredniego stosowania konstytucji lub uwzględnienia stanowiska sądu konstytucyjnego dotyczącego zgodności ustaw z konstytucją. W praktyce mogą wystąpić
sytuacje, w których obowiązująca wykładnia przepisów UE ustalona w orzecznictwie
TSUE pozwala stwierdzić w związku z obowiązującą wykładnią przepisów krajowych
ustaloną w orzecznictwie sądu konstytucyjnego, że:
1) przepisy pierwotnego prawa UE są sprzeczne z konstytucją41,
2) przepisy wtórnego prawa UE są sprzeczne z konstytucją,
3) przepisy pierwotnego prawa UE są zgodne z konstytucją, ale sprzeczne z ustawą42,
4) przepisy wtórnego prawa UE są zgodne z konstytucją, ale sprzeczne z ustawą.
Z perspektywy UE we wszystkich sytuacjach sąd krajowy powinien zastosować
prawo UE z pominięciem przepisów krajowej konstytucji43 lub ustawy. Z perspektywy
krajowej w sytuacji 1)–4) sąd krajowy powinien zadać pytanie prawne do sądu konstytucyjnego, aby potwierdzić swoją wątpliwość. W niektórych państwach sąd konstytucyjny może się jednak uznać za niewłaściwy do badania pytań w sytuacji 2) i 4). Co istotne,
zarówno sąd krajowy, jak i TSUE będzie musiał wyraźnie określić zakres obowiązywania przepisów unijnych. W przypadku gdy zakres obowiązywania przepisów unijnych
39

40
41
42

43

W opinii Rzecznika Generalnego z dnia 18 lipca 2013 r. do sprawy C-176/12 AMS znalazła się propozycja, by jednostka w sporze z prywatnym pracodawcą przed sądem krajowym mogła się bezpośrednio
powołać na prawo podstawowe gwarantowane w KPP, które zostało dodatkowo skonkretyzowane w dyrektywie, a sąd krajowy jest upoważniony do odstąpienia od zastosowania przepisów prawa krajowego
sprzecznych ze wskazanymi powyżej normami prawa Unii.
Por. C-106/77 Simmenthal i postanowienie TK z dnia 19 grudnia 2006, P 37/05.
W Polsce o zgodności tej orzeka TK na podstawie art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.
W Polsce o zgodności ustawy z ratyfikowaną umową międzynarodową, której ratyfikacja wymagała
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, orzeka TK na podstawie art. 188 pkt 2 Konstytucji RP.
Wyrok ETS z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie C-285/98 Kreil przeciwko Niemcom, Zb. Orz. 2000,
s. 69 („Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy sprzeciwia się stosowaniu przepisów krajowych takich jak w prawie niemieckim, które wykluczają w sposób ogólny dostęp kobiet do posad wojskowych związanych z użyciem
broni i które dopuszczają jedynie ich dostęp do służby w formacjach medycznych i orkiestrach wojskowych”). W wyniku tego wyroku zmieniony został art. 12a ust. 4 niemieckiej konstytucji, który brzmiał;
„Jeżeli w stanie obrony zapotrzebowanie na cywilne świadczenia służbowe w cywilnej służbie sanitarnej
i zdrowia oraz w stałych, miejscowych szpitalach wojskowych nie może być pokryte w drodze ochotniczej, to mogą być przez ustawę lub na podstawie ustawy pociągnięte do tych świadczeń kobiety od
ukończonego osiemnastego do ukończonego pięćdziesiątego piątego roku życia. W żadnym wypadku nie
mogą one pełnić służby z bronią w ręku [wyróżnienie A.Ś-S.]”. Obecnie ostatnie zdanie brzmi: „W żadnym wypadku nie mogą one zostać zobowiązane do pełnienia służby z bronią w ręku”.
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nie pokrywa się z obowiązywaniem przepisów krajowych, nie ma podstawy do stwierdzenia ich niezgodności44.
Zgodnie utrwalonym orzecznictwem TSUE zadanie pytania prejudycjalnego nie
może być ograniczone obowiązkiem wystąpienia z pytaniem prawnym do sądu konstytucyjnego45. Stanowisko to potwierdza wyrok w sprawie Kücükdeveci:
„54. Przyznane […] sądowi krajowemu w art. 267 akapit drugi TFUE uprawnienie
do domagania się, przed odstąpieniem od stosowania przepisu krajowego sprzecznego
z prawem Unii, wykładni Trybunału dokonanej w trybie prejudycjalnym, nie może jednak przekształcić się w obowiązek wynikający z tego, że prawo krajowe nie pozwala
temu sądowi na niestosowanie przepisu krajowego, który uważa za sprzeczny z konstytucją, jeżeli wcześniej trybunał konstytucyjny nie stwierdził jego niekonstytucyjności.
Na podstawie bowiem zasady pierwszeństwa prawa Unii, z której korzysta także zasada
niedyskryminacji ze względu na wiek, uregulowanie krajowe, które wchodzi w zakres
zastosowania prawa Unii, a jest z nim sprzeczne, nie powinno być stosowane (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Mangold, pkt 77).
55. Z powyższych rozważań wynika, że sąd krajowy, rozpoznając spór między jednostkami, nie jest zobowiązany do wystąpienia do Trybunału w trybie prejudycjalnym
o wykładnię zasady niedyskryminacji ze względu na wiek skonkretyzowanej w dyrektywie 2000/78 przed odstąpieniem od stosowania przepisu prawa krajowego, który uważa
za sprzeczny z tą zasadą, lecz ma takie uprawnienie. Fakultatywność takiego zwrócenia
się do Trybunału jest niezależna od szczegółowego trybu, którego sąd krajowy powinien
przestrzegać na podstawie prawa krajowego przy odstępowaniu od stosowania przepisu
krajowego, który uważa za sprzeczny z Konstytucją”46.
Jednocześnie krajowe sądy ostatniej instancji – jeżeli postrzegają się jako rywale
sądów konstytucyjnych – są skłonne twierdzić, że w sytuacji 3)–4) sądy krajowe mogą
bezpośrednio stosować przepisy prawa UE i konstytucji, z pominięciem ustawy i bez

44

45

46

Por. postanowienie niemieckiego FSK z dnia 27 marca 2002 r., 2 BvL 2/02, o niedopuszczalności pytania
prawnego dotyczącego zgodności z konstytucyjną zasadą równości kobiet i mężczyzn oraz dyrektywą
76/207/EWG obowiązku służby wojskowej nałożonego przez ustawę federalną tylko na mężczyzn oraz
wyrok TSUE z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-186/01 Alexander Dory przeciwko Niemcom, Zb. Orz
2003, s. 2479, w którym uznał, że prawo wspólnotowe nie obejmuje aspektów związanych z obroną
państwa i organizacją sił zbrojnych, w tym z organizacją obowiązkowej służby wojskowej.
Wyrok ETS z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie Mecanarte, Zb. Orz. 1991, s. 3277 (jeżeli sąd krajowy
rozpoznaje spór dotyczący prawa Unii i uważa, że przepis krajowy jest nie tylko sprzeczny z prawem
Unii, ale ponadto niezgodny z konstytucją, to fakt, że stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu
prawa krajowego następuje w drodze obligatoryjnej skargi do TK, nie pozbawia go uprawnienia lub nie
zwalnia z obowiązku – przewidzianych w art. 267 TFUE – polegających na wystąpieniu do Trybunału
z pytaniami o wykładnię lub ocenę ważności prawa Unii).
Wyrok TSUE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07 Kücükdeveci, Zb. Orz. 2010, s. 365.
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konieczności zwracania się do sądów konstytucyjnych z pytaniem prawnym47. Co więcej, zamiast wystąpić z pytaniem prawnym do sądu konstytucyjnego sądy krajowe mogą
wystąpić do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, podważając wcześniejsze orzecznictwo
sądu konstytucyjnego w kwestii zgodności prawa krajowego (implementującego prawo
UE) z konstytucją. Jak wynika z doświadczeń państw członkowskich, sądy najwyższe są
bardziej skłonne zaakceptować zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad całym porządkiem prawa krajowego, upatrując w niej szansę na wzmocnienie pozycji sądownictwa powszechnego lub administracyjnego48.

2. Pytania prejudycjalne jako gwarancja przestrzegania zasady
pierwszeństwa prawa UE
Z perspektywy UE pytania prejudycjalne mają bardzo istotne funkcje związane
z zapewnieniem spójności i efektywności porządku prawa unijnego49, a także z zapewnieniem jednostkom ochrony ich praw gwarantowanych w prawie UE50. Należy podkreślić, że skierowanie przez sąd krajowy pytania prejudycjalnego do TSUE stanowi pośrednią drogę dostępu do Trybunału dla jednostek, którym przepisy traktatów gwarantują
jedynie możliwość złożenia skargi na akty, których dana jednostka jest adresatem lub
które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie51 na oraz skargi odszkodowawczej52.
Art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że:
1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie
prejudycjalnym:
47

48
49

50
51

52

Por. np. postanowienie NSA z dnia 31 marca 2010 r. I FSK 608/09 określające granice pominięcia ustawy implementującej przepisy unijnej dyrektywy („gdy porównanie treści transponowanego przepisu
dyrektywy unijnej z unormowaniem krajowym wskazuje, że nadanie uregulowaniu krajowemu znaczenia wynikającego z bezwarunkowej i precyzyjnej normy unijnej prowadziłoby do sprzeczności
z gramatycznym brzmieniem przepisu krajowego, sąd powinien – jeśli podatnik domaga się zastosowania tej normy w sposób określony w dyrektywie – odmówić zastosowania normy prawa krajowego
i umożliwić mu skorzystanie z prawa wspólnotowego. Jeśli jednak podatnik uznaje za korzystniejsze
zastosowanie wadliwie sformułowanej w procesie transpozycji normy krajowej, brak jest podstaw do
dokonywania wykładni prowspólnotowej tej normy i nakładania na podatnika obowiązków wynikających z samej dyrektywy”).
Por. E. Piontek, op. cit., s. 575.
Wyrok ETS z dnia 16 stycznia 1974 r. w sprawie C-166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf, Zb. Orz. 1974,
s. 33.
C-26/62 Van Gend en Loos.
Art. 263 ust. 4 TFUE. Por. B. Wägenbaur, Court of Justice of the European Union, Commentary on
Statue and Rules of Procedure, Oxford 2013, s. 316–362, A. Dashwood [et al.], Wyatt and Dashwood’s
European Union Law, Oxford 2011, s. 209–231, M. Broberg, N. Fenger, Preliminary References for the
Court of Justice, Oxford 2010, M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Pytanie prejudycjalne do
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Warszawa 2007, D. Kornobis-Romanowska, Sąd
krajowy w prawie wspólnotowym, Warszawa 2007, s. 97–166.
Art. 268 w związku z art. 340 TFUE.
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a) o wykładni Traktatów,
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki
organizacyjne Unii.
2. W przypadku, gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego
z państw członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest
niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
3. W przypadku, gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem
krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
4. Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym
dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.
Art. 267 TFUE tworzy podstawy bezpośredniej współpracy pomiędzy TSUE a sądami krajów członkowskich, a postępowanie prejudycjalne ma charakter niesporny.
Dzięki procedurze prejudycjalnej TSUE ma możliwość zapewnienia jednolitości stosowania prawa UE we wszystkich państwach członkowskich53.
Tryb prejudycjalny może zostać uruchomiony przez każdy sąd i trybunał krajowy
w celu uzyskania wiążącej wykładni prawa UE (prawa pierwotnego i pochodnego) albo
zbadania zgodności aktów prawa pochodnego z prawem pierwotnym54. Co więcej, prawo
krajowe, ani utrwalona praktyka sądowa nie może wyłączać lub ograniczać uprawnień
sędziego do złożenia pytania prejudycjalnego. Sama ocena potrzeby wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sąd krajowy leży tylko i wyłącznie w gestii tego sądu55, który

53

54

55

TSUE odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne jedynie wtedy, gdy żądana wykładnia
prawa unijnego w sposób oczywisty nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem
sporu toczącego się przed sądem krajowym, lub też gdy problem ma charakter hipotetyczny albo gdy
TSUE nie posiada wystarczającej wiedzy na temat okoliczności faktycznych i prawnych, aby odpowiedzieć na postawione mu pytania. Por. np. wyrok ETS z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98 Preussen Elektra, Zb. Orz. 2001, s. 2099, pkt 39.
Pytania prejudycjalne mogą zarówno dotyczyć wykładni przepisów wszystkich traktatów, jak też ważności i wykładni aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE, włącznie z zaleceniami. Pytania mogą również dotyczyć wykładni (w tym pytania o bezpośredni skutek) przepisów umów międzynarodowych zawartych między UE i państwami trzecimi lub innymi organizacjami międzynarodowymi,
gdyż mają one status aktu instytucji, która ją zawarła.
Wyrok ETS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-544/07 Rüffler, Zb. Orz. 2009, s. 3389, pkt 36
(„zgodnie z utrwalonym orzecznictwem […] wyłącznie do sądu krajowego, przed którym toczy się spór
i który wobec tego musi przyjąć na siebie odpowiedzialność za wydane orzeczenie, należy ocena, w świetle konkretnych okoliczności sprawy, zarówno niezbędności orzeczenia prejudycjalnego do wydania wyroku, jak i istotnego charakteru pytań skierowanych do Trybunału. W związku z tym, jeśli postawione
pytania dotyczą wykładni prawa wspólnotowego, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania
orzeczenia”).
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nie jest związany wnioskami stron postępowania56. Jednocześnie sąd odmawiający zadania pytania prejudycjalnego bierze na siebie ryzyko błędnego zastosowania prawa UE, co
uprawnia jednostkę poszkodowaną tym działaniem (zaniechaniem) do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko państwu57. W orzecznictwie niektórych sądów
konstytucyjnych niespełnienie obowiązku sądu krajowego, od którego orzeczeń nie przysługuje żaden środek odwoławczy, a które nosi cechy arbitralności, stanowi jednocześnie
naruszenie prawa dostępu do sądu58. W Polsce natomiast Sąd Najwyższy uznał, że wyrok
sądu krajowego sprzeczny z wykładnią TSUE jest dotknięty wadliwością skutkującą
uznaniem go za orzeczenie niezgodne z prawem59.
Wystąpienie sądu krajowego do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zawiesza do
czasu wydania przez niego wyroku postępowanie sądowe w zawisłej sprawie. W sprawach, gdzie czas rozpatrzenia sprawy przez sąd jest istotny, strona postępowania może
negować potrzebę zawieszenia sprawy na czas rozpatrzenia pytania wstępnego skierowanego do TSUE. Aspekt temporalny ma ważne znaczenie dla rozważenia przez sąd,
czy środek prawny, jakim jest pytanie prejudycjalne, jest niezbędny w danym postępowaniu60.
56

57

58

59

60

Zgodnie z orzecznictwem TSUE sąd ostatniej instancji nie ma obowiązku zadania pytania, jeśli: (a) poprzednie orzeczenia Trybunału wyjaśniły już podnoszoną kwestię (acte éclairé), jednakże w takim przypadku sąd krajowy ma pozostawioną swobodę zadania pytania, jeśli chce skłonić Trybunał do ponownego przemyślenia kwestii, zob. wyrok ETS z dnia 27 marca 1963 r. w sprawach C-28-30/62 Da Costa; lub
(b) właściwe zastosowanie prawa UE jest rzeczą oczywistą, niepozostawiającą żadnych uzasadnionych
wątpliwości (acte claire), zob. wyrok ETS z dnia 6 października 1982 r. w sprawie C-283/81 CILFIT.
Jednakże zanim sąd krajowy dojdzie do takiego wniosku, musi być przekonany, że tak samo oczywiste
zastosowanie prawa UE w danej kwestii będzie dla sądów krajowych innych państw członkowskich i dla
samego TSUE.
Por. wyroki ETS z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01 Köbler, Zb. Orz. 2003, s. 10239,
i z 13 czerwca 2006 r. w sprawie C-173/03 Traghetti, Zb. Orz. 2006, s. 5177. Państwo członkowskie nie
poniesie odpowiedzialności za działanie sądu krajowego, który błędnie, lecz w dobrej wierze uznał, że
zostały spełnione kryteria CILFIT i zaniechał zadania pytania prejudycjalnego. Państwo członkowskie
będzie jednak oczywiście odpowiedzialne, jeśli będzie widoczne, iż sąd krajowy celowo i niewłaściwie zinterpretował kryteria CILFIT, by uniknąć zadania pytania prejudycjalnego.
Por. wyroki FSK w sprawie Solange II, a także z 8 kwietnia 1987 r., BvR 687/85, w sprawie Kloppenburg
oraz z 9 stycznia 2001 r., 1 BvR 1036/99, w sprawie Rinke (sąd ostatniej instancji, który nie zamierza
zastosować się do wyroku TSUE wydanego w związku z pytaniem prejudycjalnym sądu niższej instancji, ma obowiązek ponowienie zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. Por. M. Navratilova,
The preliminary ruling before the Constitutional Court, http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/
mezinaro/navratilova.pdf [dostęp: 01.12.2014 r.].
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2009 r., I BU 6/09. Por. D. Miąsik, Wyrok SN z 8.12.2009 r.
(I BU 6/09), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego” 2010, nr 5,
s. 60–61.
Por. wyrok TK z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uprawnienia każdego polskiego sądu do wystąpienia
z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w trybie prejudycjalnym
w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, Kp. 3/08. W ocenie TK przyznanie
wszystkim polskim sądom, w tym sądom orzekającym w pierwszej instancji, możliwości zwracania się
do ETS z pytaniami prawnymi w zakresie ważności i wykładni aktów z zakresu współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych (dawnego trzeciego filara UE) nie narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji,
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Z perspektywy państw członkowskich pytania prejudycjalne mają przede wszystkim ułatwić sądom interpretację prawa UE. Sąd krajowy najczęściej zwraca się do
TSUE o ustalenie zakresu przedmiotowego61 lub znaczenia62 poszczególnych przepisów
prawa UE (np. dyrektywy). Sąd krajowy może również zadać pytanie dotyczące ważności aktów prawnych UE63, będąc jednocześnie uprawnionym do samodzielnego uznania
tych aktów za w pełni ważne bez konieczności odwołania się do TSUE64. Istotne jest
jednak, że sądy krajowe nie mogą samodzielnie podważać prawa wtórnego UE, chyba
że TSUE uzna ich nieważność. Ponadto sędzia krajowy nie może pominąć prawa unijnego lub uznać jego nieważności tylko na podstawie złożonego wniosku przez jego
państwo do TSUE o zbadanie legalności aktu, który jest przedmiotowo istotny dla danego postępowania.
Sąd krajowy nie może natomiast pytać TSUE o wykładnię prawa krajowego ani
o zbadanie zgodności z prawem unijnym prawa krajowego. Jednak dozwolone jest pytanie prejudycjalne zbudowane na formule: „czy przepis xxx prawa UE stoi w sprzeczności z uregulowaniem prawa krajowego yyy?”. Ten rodzaj pytań prejudycjalnych daje
TSUE okazję do wyrażenia krytyki w stosunku do przepisów krajowych i de facto
stwierdzenia ich niezgodności w prawem UE. Należy jednak podkreślić, że TSUE dokonuje oceny przepisu prawa krajowego tylko w sposób pośredni, tj. w związku z wykładnią przepisów UE. Skutkiem wyroku TSUE stwierdzającego sprzeczność między przepisami krajowymi a przepisami prawa UE nie jest uchylenie mocy prawnej tych
pierwszych, ale obowiązek odmowy ich zastosowania przez sąd krajowy nawet wbrew
stanowisku sądu konstytucyjnego.
Należy podkreślić, że wyrok wydany przez TSUE wiąże sąd pytający w danej sprawie, a także inne sądy rozpatrujące tę sprawę w wyniku wniesienia środków odwoławczych. W tym zakresie orzeczenie prejudycjalne ma skutek inter partes. Sąd zadający
pytanie prejudycjalne ma obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności prawa UE zgodnie z interpretacją TSUE, co może wymagać odmowy zastosowania krajowej normy

61

62

63

64

czyli prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. TK uznał procedurę prejudycjalną jako
element skutecznej ochrony sądowej jednostek w UE. Odrzucił tym samym zarzut „nieuzasadnionej”
zwłoki, spowodowanej zwieszeniem postępowania i oczekiwania na odpowiedź ETS. Podkreślił przy
tym korzyści, jakie mogą wynikać z możliwości zwrócenia się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym
przez każdy sąd dla pokrzywdzonych lub oskarżonych.
Por. np. wyroki ETS z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie C-267/06 Maruko, Zb. Orz 2008, s. 1757
i z dnia 23 września 2008 r. w sprawie C-427/06 Bartsch, Zb. Orz. 2008, s. 7245.
Por. np. wyroki ETS/TSUE z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie C-13/05 Chacon Navas, Zb. Orz. 2006,
s. 6467 i z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawach C‑335/11 i C‑337/11 HK Danmark, Zb. Orz. 2013,
s. 5603.
W tej sytuacji stosowanie art. 267 TFUE nie służy lepszemu zrozumieniu aktów prawa UE, ale kwestionowaniu ich obowiązywania. Tym sposobem procedura pytań prejudycjalnych jest komplementarna
w stosunku do procedury bezpośredniej kontroli legalności aktu.
Wyrok ETS z dnia 22 października 1987 r. w sprawie C-314/85 Foto Frost.
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prawnej sprzecznej z prawem UE. Co więcej, inne sądy są uprawnione, by traktować
prejudykat TSUE jako miarodajny i tym samym nie wnosić pytania dotyczącego tej samej kwestii przed TSUE65. W tym sensie wykładnia przepisów prawa UE ustalona w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wiąże wszystkie sądy, czyli wywołuje skutki erga
omnes. Przyjmuje się też, że orzeczenia prejudycjalne wywołują skutki ex tunc66, czyli
od wejścia w życie środka prawnego, którego dotyczą, chyba że skutki temporalne zostały inaczej określone w tym orzeczeniu. Podobnie orzeczenie stwierdzające nieważność aktu prawa pochodnego wiąże się w innych sprawach ze skutkiem erga omnes
i ex tunc. Oznacza to, że każdy inny sąd krajowy ma obowiązek uznawania tego aktu za
nieważny. Jak słusznie zauważa T. Koncewicz, Trybunał traktuje swoje orzeczenia jako
de facto precedens dla przyszłych spraw rozstrzyganych przez siebie, a także przez inne
sądy krajowe. Jednocześnie sądy krajowe nie mogą odstąpić od wiążącej wykładni, nawet jeżeli w ich opinii istnieją powody przemawiające za takim odstąpieniem67.
Pytania prejudycjalne w polskim wymiarze sprawiedliwości nadal są instytucją
mało popularną. Jak wskazują statystyki za lata 2004–2011 r., polskie sądy zainicjowały
postępowanie prejudycjalne łącznie 43 razy (Sąd Najwyższy – 5, Naczelny Sąd Administracyjny – 15, a inne sądy – administracyjne i powszechne – 23 razy)68. Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie rozważał zasadności zwrócenia się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, choć jest to teoretycznie możliwe. Jak jednak wiadomo, wiele sądów
konstytucyjnych w UE nie uznaje się za „sądy” w znaczeniu artykułu 267 TFUE i odrzuca możliwość kierowania pytań do TSUE69.
65

66
67
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Por. art. 99 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, który określa przypadki,
kiedy TSUE odpowiada na pytania prejudycjalne nie w formie wyroku, ale uzasadnionego postanowienia („Jeżeli pytanie skierowane w trybie prejudycjalnym jest identyczne z pytaniem, w którego przedmiocie Trybunał już orzekał, jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa lub jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne nie pozostawia żadnych
uzasadnionych wątpliwości, Trybunał może w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po
zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem”), Dz. Urz. UE L 265/1 z 29.09.2012 r.
Wyrok TS z 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-8/08 T-Mobile Netherlands, Zb. Orz. 2009, s. 4529.
T.T. Koncewicz, „Unijna ścieżka precedensu”. Nie „czy” ale „jak”, [w:] A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim systemie prawa, Warszawa 2010, s. 199.
Por. Statystyka spraw przed TSUE w roku 2012 – http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2012-06/ra2011_statistiques_cour_pl.pdf [dostęp 1.12.2014 r.].
Do tej pory tylko sądy konstytucyjne Austrii, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy i Włoch skierowały pytania prejudycjalne do TSUE. Stanowisko polskiego TK wyraża wyrok w sprawie Traktatu akcesyjnego,
w którym Trybunał orzekł, że art. 267 TFUE (dawny art. 234 TWE) jest zgodny z art. 8 ust. 1, art. 174,
art. 178 ust. 1, art. 188 w związku z art. 190 ust. 1, art. 193 i art. 195 ust. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że powinność zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym stanowi prawną konsekwencję przyjętych suwerennie zobowiązań międzynarodowych (wspólnotowych) państwa polskiego
jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ratyfikując Traktat akcesyjny oraz Akt dotyczący warunków przystąpienia, Rzeczpospolita Polska zaaprobowała podział funkcji w ramach systemu organów
Unii Europejskiej. Elementem tego podziału pozostaje przypisanie interpretacji prawa wspólnotowego
i troski o jej jednolitość Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
213

Anna Śledzińska-Simon

3. Problem podwójnej lojalności sądów krajowych
Sądy krajowe, pełniąc jednocześnie rolę sądów UE, muszą pozostać wierne orzecznictwu TSUE oraz sądów konstytucyjnych. Pełnienie tej roli utrudnia fakt, że TSUE
jako przesłankę nadrzędności prawa UE przyjął koncepcję praw podstawowych, co prowadzi do potencjalnych konfliktów między alternatywnymi interpretatorami tych praw.
Mimo że w UE i w państwach członkowskich obowiązują te same tradycje konstytucyjne i zasady prawne, rozstrzyganie konkretnych spraw na poziomie UE i państw członkowskich może prowadzić do całkiem odmiennych wyników.
Problem podwójnej lojalności sądów krajowych pojawia się wtedy, gdy rozstrzygana przez nie sprawa rodzi wątpliwości – zarówno związane z wykładnią lub ważnością
przepisów UE, jak i ustaleniem niezgodności prawa krajowego z prawem UE oraz koniecznością odmowy jego zastosowania. W tej sytuacji sędziowie mogą skorzystać
z mechanizmu pytania prejudycjalnego do TSUE, choć nierzadko korzystają oni jednocześnie z pytań prawnych do sądów konstytucyjnych w celu ustalenia zgodności (lub
niezgodności) prawa pierwotnego, prawa krajowego implementującego prawo UE lub
wyjątkowo wtórnego prawa UE z konstytucją. Obydwa rodzaje pytań mogą być stosowane równolegle, aby osiągnąć ten sam cel, czyli uzyskanie pewności o zgodności (lub
niezgodności) normy, która ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, z prawem UE lub z krajową konstytucją. W przypadku stwierdzenia sprzeczności między
normą krajową a prawem UE przez TSUE lub niekonstytucyjności normy prawa UE
przez sąd konstytucyjny norma ta odpowiednio – nie będzie stosowana lub utraci moc
prawną. Sędziowie krajowi postrzegają pytanie prejudycjalne i pytanie prawne jako dwa
„zapasowe naboje” – bez względu na ich odmienną strukturę i charakter – których mogą
użyć, aby rozwiązać sprawę70. Pozostawiają sobie także wybór, za którym autorytetem
podążyć, w sytuacji, gdy stanowisko sądów konstytucyjnych i TSUE będzie się różnić.
Sądy krajowe mogą „wybrać” zasadę pierwszeństwa prawa UE przede wszystkim
po to, aby odrzucić stanowisko sądów konstytucyjnych wyrażone w tej samej lub analogicznej sprawie. Dla przykładu w sprawie Cordero Alonso sędzia krajowy miał do
wyboru, czy kierować się wyrokiem hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego czy
ETS71. Trybunał Konstytucyjny uznał tę samą ustawę za konstytucyjną72, a ETS za
sprzeczną z zasadą niedyskryminacji73. Sędzia zdecydował zadać ponowne pytanie prejudycjalne dotyczące określenia znaczenia i zakresu zasady niedyskryminacji w prawie
70

71
72
73

G. Martinico, Multiple loyalties and dual preliminarity: The pains of being a judge in a multinational
order, „International Journal of Constitutional Law” 2012, nr 10(3), s. 891.
Wyrok ETS z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-81/05 Cordero Alonso, Zb. Orz. 2006, s. 7569.
Wyrok hiszpańskiego TK z 25 października 1993, 306/1993.
Wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie Rodriguez Caballero, Zb. Orz. 2002, s. 11915.
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UE. W swoim wyroku ETS odwołał się do doktryny Simmenthal i zasady autonomii
prawa UE. Domagał się niestosowania ustawy niezgodnej z prawem UE, proponując
zupełnie inną interpretację zasady niedyskryminacji niż hiszpański Trybunał Konstytucyjny. Co istotne, stwierdził, że przepisy krajowe, które są zgodne z konstytucją, muszą
zostać uchylone w przypadku ich niezgodności z prawem UE74.
W sprawie Winner Wetten niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny uznał w 2006 r.,
że ustawodawstwo dotyczące monopolu państwowego w zakresie zakładów sportowych
narusza konstytucyjną gwarancję wolności pracy75. Postanowiono jednak pozostawić te
przepisy w mocy do końca 2007 r., aby do tego czasu przyjęto nowe przepisy zgodne ze
standardem konstytucyjnym. W sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym sądu
administracyjnego w Kolonii, przed którym toczyła się sprawa prywatnej spółki oferującej zakłady sportowe, ETS zdecydował, że nie należy stosować niekonstytucyjnych
przepisów, które nadal pozostawały w mocy, z uwagi na nadrzędność prawa UE76. „Jest
bowiem niedopuszczalne, by przepisy prawa krajowego, nawet rangi konstytucyjnej,
naruszały jedność i skuteczność prawa UE”77.
Analogiczny problem pojawił się w sprawie Filipiak78. Jeszcze przed wyrokiem
TSUE, w 2007 r. polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych narusza zasady równości oraz społecznej sprawiedliwości
zawarte w Konstytucji RP79. Jednocześnie Trybunał zdecydował przesunąć utratę mocy
obowiązującej badanych przepisów do 30 listopada 2008 r. W wyniku pytania prejudycjalnego zadanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ETS przypomniał, że nadrzędność prawa wspólnotowego nakazuje sądom krajowym stosować prawo wspólnotowe oraz odrzucić stosowanie przepisów niezgodnych ze wspólnotową
74
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Por. pkt 3 sentencji w sprawie Cordero Alonso „Sąd krajowy powinien nie stosować przepisu krajowego,
jeżeli przepis ten, naruszając zasadę równości w rozumieniu, jakie nadaje jej wykładnia Trybunału, wyłącza zapłatę przez właściwą instytucję udzielającą gwarancji odszkodowania z tytułu ustania umowę
o pracę, przyznanego w ugodzie zawartej pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w obecności sędziego
i zatwierdzonej przez sąd”.
Wyrok niemieckiego FSK z 28 marca 2006 r., 1 BvR 1054/01, w sprawie bawarskiej ustawy implementującej ustawę o monopolu państwowym z zakresie zakładów państwowych.
Wyrok ETS z dnia 8 września 2010 r. w sprawie C-409/06 Winner Wetten, Zb. Orz. 2010, s. 8015.
Ibidem, C-408/06 Winner Wetten, pkt 61.
Wyrok TSUE z 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Filipiak. Por. P. Mikłaszewicz, Pytanie prejudycjalne do TS oparte na wadliwej wykładni prawa krajowego dokonanego przez sąd pytający, „Europejski
Przegląd Sądowy” 2011, nr 11, s. 41.
Wyrok TK z dnia 7 listopada 2007 r., K 18/06 („zakresie w jakim sporne przepisy podatkowe odmawiają podatnikom, o których mowa w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
możliwości odliczenia od dochodu i od podatku należnego z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim, na terenie którego ta działalność była wykonywana, przepisy te są niezgodne z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zasadą sprawiedliwości społecznej, o której mowa w art. 2 Konstytucji).
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zasadą swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług niezależnie od wyroków krajowych sądów konstytucyjnych80.
W sprawie Melki francuska Rada Stanu skierowała natomiast do TSUE pytanie
prejudycjalne dotyczące w istocie tego, czy prawo krajowe może wymagać, aby sądy
przyznawały pierwszeństwo orzeczeniom Rady Konstytucyjnej przed orzeczeniami prejudycjalnymi TSUE. W szczególności Trybunał miał ocenić, „czy art. 267 [TFUE] stoi
na przeszkodzie przepisom ustawowym, takim jak art. 23‑2 akapit drugi i 23‑5 akapit
drugi zarządzenia nr 58‑1067 z dnia 7 listopada 1958 r., wprowadzone ustawą organiczną nr 2009‑1523 z dnia 10 grudnia 2009 r., w zakresie w jakim nakładają na sądy obowiązek rozstrzygnięcia w trybie priorytetowym o skierowaniu do Rady Konstytucyjnej
podniesionego przed nimi pytania prawnego o zgodność z konstytucją, w sytuacji gdy
takie pytanie dotyczy niezgodności z konstytucją przepisu prawa krajowego z uwagi na
jego niezgodność z prawem Unii?” 81.
TSUE odpowiedział na to pytanie pozytywnie. Co istotne, orzeczenie prejudycjalne uwzględniało interpretację przedmiotowej ustawy dokonaną przez Radę Konstytucyjną kilka tygodni wcześniej82. Interpretacja ta pozostawała natomiast zgodna z kluczowym wyrokiem Trybunału w sprawie Simmenthal. W wyniku tej wymiany TSUE uznał,
że w gestii pytającego sędziego leży ocena czy krajowe przepisy mogą być interpretowane w zgodzie z prawem UE. Ostatecznie Rada Stanu odmówiła zadania pytania prawnego do Rady Konstytucyjnej.
ETS zauważył jednocześnie, że przepisy krajowe, które wprowadzają wpadkową
kontrolę zgodności z konstytucją ustaw krajowych, są zgodne z art. 267 TFUE, o ile
sądy krajowe zachowują swobodę:
–– zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości z każdym pytaniem prejudycjalnym, jakie uważa za niezbędne i to na każdym etapie postępowania, nawet po
zakończeniu postępowania wpadkowego w sprawie kontroli zgodności z konstytucją,
80
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82

W sentencji wyroku TSUE stwierdził, że: „(1) Artykuły 43 TWE i 49 TWE sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego podatnik będący rezydentem może dochodzić, po pierwsze, odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w trakcie
roku podatkowego, i po drugie, obniżenia należnego podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w tym okresie, tylko wtedy gdy rzeczone składki zostały zapłacone w państwie członkowskim opodatkowania, podczas gdy takich korzyści odmawia się, gdy składki zostały zapłacone w innym państwie członkowskim, nawet wówczas gdy nie zostały one odliczone w tym ostatnim państwie
członkowskim. (2) W tych okolicznościach zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego zobowiązuje
sąd krajowy do stosowania prawa wspólnotowego i do odstąpienia od stosowania sprzecznych z nim
przepisów krajowych, niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odracza utratę
mocy obowiązującej tych przepisów, uznanych za niekonstytucyjne”.
Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawach C-188/10 Aziz Melki i C-189/10 Sélim Abdeli,
Zb. Orz. 2010, s. 5667.
Orzeczenie francuskiej Rady Konstytucyjnej z 12 maja 2010 r., 2010-605 DC.
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–– stosowania wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia tymczasowej
ochrony sądowej praw gwarantowanych w porządku prawnym Unii oraz
–– odstąpienia od stosowania, po zakończeniu takiego postępowania wpadkowego,
tego krajowego przepisu ustawowego, jeżeli uważa go za sprzeczny z prawem
Unii83.
W sprawie Melki Trybunał zaprzeczył też, aby orzeczenie sądu konstytucyjnego
o niezgodności z konstytucją przepisów implementujących dyrektywę miało jakiekolwiek skutki dla ważności wspólnotowej dyrektywy. W przeciwnym razie doszłoby do
naruszenia doktryny Foto-Frost.
Z kolei w sprawie Berlusconi włoski Sąd Konstytucyjny oczekiwał na odpowiedź
ETS, przygotowując się na decyzję, która potencjalnie mogłaby być niezgodna z jedną
z podstawowych zasad włoskiego prawa, zasadą favor rei. Opóźniając wydanie orzeczenia do czasu zajęcia stanowiska przez ETS w sprawie pytania prejudycjalnego, Sąd Konstytucyjny faktycznie chciał zarezerwować sobie prawo do ostatniego słowa w tej kwestii (np. ostatecznie mógłby uznać, że wyrok ETS narusza prawa podstawowe). Sąd
Konstytucyjny pozwolił ETS zadecydować, czy podjąć ryzyko kolizji orzeczniczej. ETS
stwierdził jednak, że „(z)asada retroaktywnego stosowania kary łagodniejszej stanowi
część tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim. Jest ona zatem
ogólną zasadą prawa wspólnotowego, do poszanowania której zobowiązany jest sąd krajowy stosujący prawo krajowe będące implementacją prawa wspólnotowego”84. W odpowiedzi na to stanowisko ETS włoski Sąd Konstytucyjny zwrócił pytanie prawne sądowi krajowemu bez odpowiedzi85. Osiągnął przy tym dość niecodzienny efekt – uznał
pierwszeństwo prawa UE, nie rezygnując z zasady nadrzędności konstytucji86. Sprawa
Berlusconi demonstruje, że podwójna prejudycjalność jest postrzegana przez sędziów
krajowych jako próba pogodzenia dwóch porządków prawnych, które choć oparte na
tych samych zasadach prawnych i tradycjach konstytucyjnych, mogą być ze sobą
sprzeczne.
Sprawa Federfarma ilustruje stanowisko sądów krajowych, które nie uznają za konieczne zwrócenie się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym w kwestii potencjalnej
sprzeczności między prawem UE a przepisami krajowymi, jeżeli sąd konstytucyjny
stwierdził już konstytucyjność przepisów krajowych. W sprawie Federfarmy włoski Sąd
Konstytucyjny uznał za częściowo niekonstytucyjne przepisy, które zezwalały firmom
farmaceutycznym na posiadanie aptek komunalnych w Mediolanie, z uwagi na naruszenie gwarancji prawa do zdrowia. Uznając część badanych przepisów za niekonstytucyjne,
83
84
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C-188-9/10 Melki, pkt 57.
Wyrok ETS z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie C-387/02 Berlusconi i inni, Zb. Orz. 2005, s. 3565.
Orzeczenie włoskiego Sądu Konstytucyjnego nr 70/2006.
G. Martinico, op. cit., s. 891.
217

Anna Śledzińska-Simon

Sąd Konstytucyjny uzupełnił je dodatkową treścią normatywną (sentenza additiva), która następnie została uznana przez Komisję Europejską za niezgodną z traktatami, gdyż
uniemożliwiała przedsiębiorstwom działającym w branży dystrybucji farmaceutycznej
nabywanie udziałów w firmach zarządzających aptekami87. Włoska Rada Stanu, przed
którą toczyła się przedmiotowa sprawa, nie zgodziła się jednak na odmowę stosowania
przepisu w brzemieniu ustalonym przez orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z uwagi na
niezgodność z prawem UE88. Rada Stanu argumentowała, że zgodnie z doktryną CILFIT
sąd ostatniej instancji nie ma obowiązku zadania pytania prawnego, jeżeli Trybunał już
wcześniej wypowiadał się w kwestii prawnej, której dotyczy pytanie, bez względu na
naturę postępowania, które prowadziło do tych decyzji, nawet jeśli kwestie, o które chodzi, nie są zupełnie identyczne. W tym przypadku uznano, że w kwestii prawnej wypowiedział się wiążąco Sąd Konstytucyjny i dlatego zadawanie pytania prejudycjalnego
nie miało sensu, skoro odpowiedź Trybunału luksemburskiego i tak nie mogłaby być
wzięta pod uwagę. Wyrok Sądu Konstytucyjnego został bowiem wydany w celu ochrony zdrowia i stanowił barierę dla stosowania prawa UE, które miałoby być sprzeczne
z ochroną konstytucyjnych praw podstawowych.
Choć przypadki odrzucenia stanowiska TSUE są raczej rzadkie, w literaturze można spotkać się z podziałem na kategorie spraw, w których sądy krajowe odrzuciły odpowiedzi TSUE. Dzielą się one na:
1) sprawy, w których zaistniał konflikt między prawem wspólnotowym a nadrzędnymi
wartościami wynikającymi z krajowych konstytucji (tożsamość konstytucyjna)89,
2) sprawy, w których sąd krajowy uznał, że TSUE przekroczył swoje kompetencje
(ultra vires)90,
3) sprawy, w których sądowi krajowemu nie spodobało się orzeczenie TSUE i poszukał drogi, by uniknąć zastosowania tego orzeczenia w danej sprawie91.
W sprawie Arsenal Football Club v. Matthew Reed92 sąd krajowy odmówił zastosowania prejudykatu TSUE, ponieważ uznał, że Trybunał przekroczył swoją jurysdykcję
określoną w art. 267 TFUE. Sprawa dotyczyła próby uniemożliwienia Reedowi sprzedaży szalików z oficjalnym logo Arsenalu i zastosowania dyrektywy Rady nr 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. o znakach towarowych. High Court zwrócił się z pytaniem
87
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Komisja Europejska, pismo z 16 marca 2005 r. w sprawie postępowania o naruszenie traktatów
nr 2004/4928.
Consiglio di Stato, sez. V. nr 4207/2005 za: G. Martinico, op. cit. s. 874.
Por. np. wyroki ETS z dnia 14 października 2004 r. w sprawie C-36/02 Omega, Zb. Orz. 2004, s. 9609
i z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-2008/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein, Zb. Orz. 2010, s. 13693.
Por. wyrok niemieckiego FSK z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie Honeywell Bremsbelag GmbH, 2 BvR
2661/06.
A. Dashwood [et al.], op. cit., s. 223.
[2001] 2 CMLR 23 za: ibidem, s. 217.
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prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że osoba
trzecia, która używa w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z ważnie zarejestrowanym znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak
został zarejestrowany, narusza przepisy dyrektywy, a właściciel znaku towarowego
może w postępowaniu przed sądem krajowym się temu sprzeciwić. Wbrew temu stwierdzeniu High Court wydał wyrok na korzyść Reeda, gdyż uznał, że TSUE przekroczył
swoją jurysdykcję, ponieważ stwierdził fakty, które były niezgodne z faktami ustalonymi przez High Court przed skierowaniem pytania do TSUE. Wyrok High Court został
później uchylony przez Sąd Apelacyjny, ale sprawa ta ilustruje delikatność relacji między TSUE i sądami krajowymi oraz to, jak uważny powinien być Trybunał, kiedy odpowiada na pytania prejudycjalne.
TSUE wyraźnie stwierdził, że sędzia krajowy nie zauważył ryzyka zniweczenia
istotnej funkcji znaku towarowego w tego typu sprawie. Mimo to nie udało się TSUE
wyrazić tego poglądu w obiektywny sposób jako wykładni przepisów dyrektywy, a zasadnicza część wyroku odnosiła się do stron sprawy zawisłej przed sądem krajowej. Sąd
krajowy powinien jednak uwzględnić wskazówki interpretacyjne, jakie otrzymał od
TSUE. Remedium dla sądu krajowego, który dostaje odpowiedź na pytanie prejudycjalne opartą na – jak uważa – niezrozumieniu faktów, jest zadanie kolejnego pytania. Odmowa zastosowania się przez sąd krajowy do wyroku ETS w tej sprawie uzasadniona
była jednak nie tylko zarzutem działania z przekroczeniem właściwości, ale również
odmiennym stanowiskiem sądu krajowego, który po prostu nie zgadzał się z odpowiedzią Trybunału93.
Inny przykład sprawy, w której sąd krajowy uznał, że TSUE przekroczył swoje
kompetencje, jest tym bardziej dobitny, że był to sąd konstytucyjny94. Sprawa dotyczyła
tzw. słowackich emerytur, czyli świadczeń wypłacanych przez słowackie organy emerytalne obywatelom Czech za okres pracy u pracodawcy, który przed podziałem federacji
miał siedzibę na terytorium obecnej Słowacji. Zasady obliczenia i pobierania świadczeń
emerytalnych wynikały bezpośrednio z porozumienia między Republiką Czeską a Republiką Słowacką, zawartego w dniu 29 października 1992 r. w celu uregulowania sytuacji po podziale Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej w dniu 21 grudnia 1992 r.
W 2005 r. czeski Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że obywatele Czech, którzy dodatkowo spełniają kryterium zamieszkania na terytorium Czech,
mają prawo do świadczenia wyrównującego wysokość emerytury obliczanej na podstawie
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Ibidem.
Por. wyrok czeskiego TK z dnia 13 stycznia 2012 r., Pl. ÚS 5/12, w sprawie słowackich emerytur, w którym Trybunał uznał, że wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C-399/09 Marie Landtová,
Zb. Orz. 2011, s. 5573, naruszył swoją właściwość.
219

Anna Śledzińska-Simon

wyżej wymienionego porozumienia i wypłacanej przez słowackie organy emerytalne do
wysokości emerytury, jaką by otrzymywali na podstawie przepisów czeskich95.
W związku ze sporem o wysokość naliczonego świadczenia wyrównawczego Naczelny Sąd Administracyjny zadał pytanie prawne do TSUE, które miało na celu interpretację rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób
prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin. Sąd krajowy wyraził wątpliwość, czy przepisy krajowe przyznające prawo do świadczenia tylko obywatelom Czech, który dodatkowo spełniają kryterium zamieszkania, nie stanowią dyskryminacji ze względu na narodowość i domicyl. W odpowiedzi na to pytanie TSUE uznał,
że prawo UE nie stoi w sprzeczności z przepisami porozumienia, jednak ograniczenie
świadczeń wyrównawczych tylko do własnych obywateli zamieszkałych na terytorium
Czech jest nieuzasadnionym nierównym traktowaniem osób, które nie spełniają obu
tych kryteriów (gdyż na przykład korzystają ze swobody przepływu osób)96.
Należy podkreślić, że samo zadanie pytania prejudycjalnego przez czeski sąd administracyjny było odczytane jako afront wobec Trybunału Konstytucyjnego, który już
wcześniej badał przedmiotowe przepisy krajowe. Bezpośrednią odpowiedzią Trybunału
Konstytucyjnego na ten „policzek” było uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o zawieszeniu postępowania w innej sprawie w związku z zadanym
95
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Wyrok interpretacyjny czeskiego TK z dnia 25 stycznia 2005 r., III. ÚS 252/04 („art. 20 ust. 1 porozumienia powinien być stosowany w ten sposób, że jeśli obywatel Republiki Czeskiej spełnia przesłanki
ustawowe uzyskania uprawnienia do świadczenia i to uprawnienie byłoby zgodnie z (czeskim) prawem
krajowym wyższe niż uprawnienie na podstawie [porozumienia], to [správa] (czeska instytucja ds. zabezpieczenia społecznego) obowiązana jest zapewnić pobieranie wypłat emerytury w wysokości odpowiadającej wyższemu uprawnieniu na podstawie przepisów prawa krajowego, to jest zdecydować o wyrównaniu emerytury pobieranej zgodnie z [porozumieniem] od drugiej strony porozumienia,
uwzględniając wysokość emerytury pobieranej zgodnie z [porozumieniem] od drugiej strony porozumienia, tak aby nie doszło do podwójnego pobierania dwóch emerytur tego samego rodzaju przyznanych
z tych samych powodów od dwóch różnych [instytucji zabezpieczenia społecznego]”).
C-399/09 Marie Landtová („(1) Przepisy pkt 6 części A załącznika III do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie […] nie stoją na przeszkodzie istnieniu normy krajowej takiej jak
w sprawie przed sądem krajowym, która przewiduje wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego,
jeżeli kwota tego świadczenia przyznana na podstawie art. 20 dwustronnego porozumienia między Republiką Czeską a Republiką Słowacką zawartego w dniu 29 października 1992 r. w celu uregulowania
sytuacji po podziale Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej w dniu 21 grudnia 1992 r. jest niższa
niż kwota, jaka byłaby pobierana, gdyby emerytura została obliczona na podstawie przepisów prawa
Republiki Czeskiej. (2) Przepisy art. 3 ust. 1 w związku z art. 10 rozporządzenia nr 1408/71 […] stoją na
przeszkodzie istnieniu normy krajowej takiej jak w sprawie przed sądem krajowym, która pozwala na
wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego jedynie obywatelom czeskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Czeskiej, przy czym z punktu widzenia prawa Unii nie jest nieuniknioną konsekwencją takiego stwierdzenia pozbawienie takiego dodatkowego świadczenia osoby, która
spełnia obie te przesłanki”).
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pytaniem prejudycjalnym97. W sprawie Landtovej sąd administracyjny przyjął za TSUE,
że przepisy krajowe są niezgodne z prawem UE i odmówił ich stosowania. W konsekwencji odmówił przyznania świadczenia wyrównawczego komukolwiek z uwagi na
podwójną bezpośrednią i pośrednią dyskryminację98.
Mimo że prawodawca krajowy wkrótce całkowicie zniósł przepisy ustawowe gwarantujące świadczenia wyrównawcze, Trybunał Konstytucyjny unieważnił decyzję o odmowie przyznania świadczenia wyrównawczego Landtovej, uznając, że wyrok TSUE
został wydany z naruszeniem właściwości99. Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że badana sprawa nie ma elementu transgranicznego, gdyż osoby pracujące u pracodawcy,
który przed rozpadem federacji miał siedzibę na terytorium Słowacji, nie można retrospektywnie traktować jako osoby pracujące u zagranicznego pracodawcy. W ocenie sądu
konstytucyjnego TSUE nie rozważył szczególnego kontekstu historycznego Czech
i Słowacji, stwierdzając, że Rozporządzenie 1408/71 ma zastosowanie do tego rodzaju
przypadków. Z tego też powodu TSUE działał z przekroczeniem kompetencji, a czeski
Trybunał Konstytucyjny uznaje się za właściwy do podjęcia kontroli działań UE, w których przekroczono tę granicę100. Należy jednak zauważyć, że wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego porozumienie między Republiką Czeską i Republiką Słowacką
nie było wyraźnie wyłączone spod zakresu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia, dlatego wszelkie wynikające z niego ustalenia powinny być zgodne z przepisami
Rozporządzenia.
Jako sąd konstytucyjny UE – Trybunał Sprawiedliwości jest zawieszony między
dwie tradycje – common law i civil law, a jego jurysdykcja ma charakter hybrydalny,
orzecznictwo zaś jest podstawą ewolucji prawa UE. Niewątpliwie prawo UE cały czas
wymaga arbitra, który będzie sprawdzał, czy odnosi ono właściwy skutek we wszystkich
państwach członkowskich UE i wobec wszystkich podmiotów prawa101. Prawdziwe wyzwanie dla TSUE powstaje nie w związku z tym, co wynika z kolejnych orzeczeń TSUE,
ale w związku z tym, dlaczego sądy konstytucyjne i sądy krajowe mają się czuć związane tym orzecznictwem.
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Wyrok czeskiego TK z dnia 12 sierpnia 2010 r., III ÚS 1012/10.
Orzeczenie czeskiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2011 r., 3 Ads 130/200 -204.
Zob. krytyczne uwagi do wyrok czeskiego TK w sprawie słowackich emerytur – G. Anagnostaras,
op. cit..
Por. wyrok czeskiego TK z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie traktatu lizbońskiego, Pl ÚS 19/08.
T.T. Koncewicz, op. cit., s. 213.
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4. Wnioski dla sądów w Polsce
W obowiązującym tekście Konstytucji RP brakuje bezpośredniego odniesienia do
członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego wpływu na hierarchię źródeł prawa obowiązującego i podlegającego bezpośredniemu stosowaniu przez organy władzy, jak też
na pozycję poszczególnych organów konstytucyjnych – w szczególności Trybunału
Konstytucyjnego oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Trudno zaprzeczyć, że członkostwo w Unii Europejskiej pozostaje bez wpływu na ich funkcjonowanie, a także że
aktualna regulacja konstytucyjna pozwala na rozstrzygnięcie wątpliwości związanych
z podwójną lojalnością – zasadzie pierwszeństwa i orzecznictwu TSUE oraz zasadzie
nadrzędności konstytucji i wiążącej mocy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
W projektach zmiany konstytucji procedowanych w trakcie VI kadencji Sejmu nie znalazły się żadne szczegółowe propozycje unormowania relacji między zasadą pierwszeństwa prawa UE i nadrzędności konstytucji w rozdziale dotyczącym członkostwa Polski
w UE poza ogólnym zobowiązaniem zapewnienia skuteczności prawa UE w polskim
porządku prawnym102. W jednej z wersji projektu prezydenckiego pojawił się zapis
o tym, że prawo UE stanowi część krajowego porządku prawnego i jest stosowane zgodnie z zasadami wynikającymi z Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej.
Nawet jednak tego rodzaju sformułowanie nie rozwiewa wątpliwości co do roli sędziego
krajowego, który pozostaje związany Konstytucją i ustawą, a jednocześnie musi nadawać pierwszeństwo przepisom UE w sytuacji konfliktu z normami polskimi.
W obecnym stanie prawnym zgodne z Konstytucją RP ma być przede wszystkim
prawo pierwotne, co wynika z treści art. 188 ust. 1 oraz art. 91 ust. 2 Konstytucji RP,
który daje prymat stosowania prawa pierwotnego jako umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nad ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się
pogodzić z umową. Natomiast art. 91 ust. 3 Konstytucji RP dotyczy tylko pierwszeństwa
prawa wtórnego (pochodnego) w kolizji z ustawami (a więc nie w kolizji z konstytucją)103. Zgodnie z wykładnią autentyczną art. 91 ust. 3 Konstytucji RP celem ustrojodawcy było ograniczenie formuły pierwszeństwa prawa UE tylko do przepisów ustawowych.
Profesor K. Działocha, biorący udział w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego, potwierdza, że był to świadomy zamiar zapewnienia nadrzędności Konstytucji RP zarówno nad prawem międzynarodowym, jak i prawem UE104. Trybunał
Konstytucyjny przyjmuje to stanowisko za wiążące zarówno w wyroku dotyczącym
102
103

104

Art. 227 g w prezydenckim projekcie ustawy o zmianie konstytucji.
Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 125, L. Garlicki, Polskie..., s. 439, L. Garlicki, Członkostwo..., s. 215.
K. Działocha, Podstawy prawne integracji Polski z Unią Europejską w pracach nad nową konstytucją,
„Państwo i Prawo”, 1996, nr 4–5, s. 4–5.
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traktatu akcesyjnego105 i traktatu lizbońskiego106. W literaturze reprezentowane były jednak odmienne opinie na temat zakresu obowiązywania zasady pierwszeństwa prawa UE
w polskim porządku konstytucyjnym. Dla przykładu W. Czapliński argumentował, że
prawo Unii Europejskiej powinno mieć zapewnione pierwszeństwo nad całym porządkiem konstytucyjnym Polski w „granicach przekazania”, skoro samo przekazanie kompetencji było zgodne z Konstytucją RP (art. 90 ust. 1)107.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że kwestia rozluźnienia więzów „związania
polskiego sędziego Konstytucją i ustawą” pojawia się tylko wtedy, gdy ustawa implementuje przepisy UE lub gdy wchodzi w zakres prawa UE, choć formalnie nie została
przyjęta w celu ich implementacji. W tej sytuacji można mówić o względnym związaniu
sędziego Konstytucją i ustawą, a względność zależy od tego, czy istnieje przepis prawa
UE niedający się z nimi pogodzić w drodze wykładni. W pozostałych przypadkach sędzia nadal pozostaje bezwzględnie związany Konstytucją i ustawą, jeżeli rozstrzyga
sprawy o charakterze wewnętrznym, czyli bez związku z prawem UE.
Poza tym kolizja między orzecznictwem TSUE i TK może wystąpić niezwykle
rzadko z uwagi na samoograniczenie właściwości TK do badania konstytucyjności wtórnego prawa UE tylko w przypadku kontroli konkretnej – tj. złożenia skargi konstytucyjnej lub (ewentualnie) pytania prawnego. Z kolei badanie zgodności z konstytucją ustaw
implementujących dyrektywy UE nie budzi większych zastrzeżeń i w tym sensie można
mówić o swoistym podporządkowaniu dyrektyw unijnych ustawie i Konstytucji108. Najbardziej drastyczny przypadek niestosowania polskiej ustawy może mieć więc miejsce
w sytuacji, gdy sąd uzna jej przepisy za sprzeczne z unijnym rozporządzeniem, które
z definicji ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W tym przypadku występuje de facto zdecentralizowana kontrola zgodności ustaw z wtórnym prawem UE, która nie skutkuje bynajmniej
uchyleniem sprzecznych norm z porządku prawnego, ale ma wyłącznie znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem (inter partes). I chociaż zarówno prawo
UE, jak i prawo polskie przewidują mechanizmy kontroli instancyjnej tych rozstrzygnięć, można wyobrazić sobie takie sytuacje, gdy wykładnia ustalona przez sąd niższej
instancji z przyczyn proceduralnych nie została poddana weryfikacji w postępowaniu
odwoławczym, a brak aktywności sądu w zadawaniu pytań doprowadził do rezultatów
sprzecznych z prawem UE i Konstytucją.
105
106
107

108

Wyrok TK z dnia 18 maja 2005 r., K 18/04.
Wyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r., K 32/09.
P. Błachut, P. Mikuli, Uwagi o stosowaniu ustaw przez sądy w przypadku ich kolizji z prawem wspólnotowym, [w:] J. Wawrzyniak i M. Kruk (red.), Polska w Unii Europejskiej, Kraków 2005, s. 270.
P. Mikuli, Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe. Expansion and Integration in the EU,
[w:] K. Topidi i A. Morawa (red.), Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe, Ashgate
2011, s. 117–134.
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Słusznie zauważa M. Taborowski, że „możliwości odziaływania organów unijnych,
w tym ETS, na sądy krajowe na etapie kształtowania się rozstrzygnięcia sądowego
w sprawach z elementem unijnym są ograniczone”109. Najbardziej ograniczony wpływ
TSUE ma na sądy, których rozstrzygnięcia podlegają kontroli instancyjnej, z uwagi na
brak obowiązku zadania przez nie pytania prejudycjalnego110. Podobnych ograniczeń
doświadcza TK, który jako sąd nie działa przecież z urzędu, lecz na wniosek, w odpowiedzi na skargę lub pytanie prawne. System unijny stworzył więc obszar decyzyjny
poza kontrolą krajowych sądów konstytucyjnych, a w sferze kontroli TSUE, która i tak
zależy od gotowości do współpracy krajowych sądów. Brak woli współpracy pozostawia więc cały obszar bezpośredniego stosowania prawa UE w gestii sądów krajowych.
Istnieją głosy w doktrynie proponujące ograniczenie roli TK do rozwiązywania
konfliktów pomiędzy prawem unijnym a Konstytucją RP przez procedurę pytań prawnych zadawanych przez sądy niższego rzędu. Orzeczenie TK wiązałoby tylko w danym
postępowaniu (nie obowiązywałoby powszechnie) i nie pozbawiałoby prawa unijnego
efektywności w prawie krajowym. Wymagałoby to znowelizowania art. 190 § 1 Konstytucji RP. Takie podejście pozwoliłoby stworzyć metodę badania prawa unijnego z punktu widzenia wartości konstytucyjnych i mogłoby stworzyć platformę dialogu pomiędzy
sądownictwem unijnym a krajowym111. W obecnym stanie prawnym milczenie konstytucji na temat członkostwa Polski w UE ma jednak też dobre strony, gdyż umożliwia
zarówno elastyczne podejście do problemu kolizji między normami obu porządków
prawnych, jak i do kolizji orzeczniczej. Należy przy tym podkreślić, że działanie ultra
vires, jak i przypadki odmowy zastosowania się sądu do orzeczenia prejudycjalnego są
w sumie incydentalne i współpracę między sądami krajowymi i TSUE można porównać
do starego małżeństwa, które akceptuje swoje akty niewierności, lecz trwa dalej.

109
110

111

M. Taborowski, op. cit., s. 20.
Prawo unijne nie reguluje kwestii proceduralnych, gdyż podlegają one autonomii proceduralnej państw
członkowskich, lecz wymaga, by jednostki w systemie krajowym miały możliwość rozpatrzenia sprawy
przez sąd, który ma obowiązek zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym, Ibidem.
Ibidem, s. 130.
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Sąd krajowy jako sąd unijny
1. Sąd krajowy w prawie UE – uwagi wprowadzające
W prawie Unii Europejskiej oprócz pojęcia sąd krajowy, stosowane jest pojęcie
sądu jednego z państw członkowskich. Ze względu na to, że oba terminy użyte zostały
w treści przepisu art. 267 TFUE, na potrzeby niniejszego opracowania pojęcia te będą
traktowane tożsamo, choć od razu zaznaczyć należy, że „pojęcie «sąd krajowy» jest
pojęciem prawa unijnego i to TSUE będzie decydował o tym, które organy krajowe
w tym pojęciu się mieszczą”1. Ze względu na brak definicji legalnej przy określaniu
znaczenia tego pojęcia należy kierować się wytycznymi z dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Nie wgłębiając się w analizę poszczególnych cech, wskazać należy, że nazwa organu krajowego nie jest w tym przypadku decydująca. Kierować się należy raczej
pozycją organu oraz na równi funkcjami przydanymi i wykonywanymi przez organ.
Wskazane kryteria winne być „każdorazowo konfrontowane z kryteriami wypracowanymi w orzecznictwie”2.
Przede wszystkim odnieść się należy do wskazówek zawartych w wyroku w sprawie C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll, zgodnie z którym „w celu ustalania, czy organ
odsyłający ma charakter sądu [krajowego – przyp. autora] [...], co jest kwestią wewnętrzną wspólnotowego [obecnie unijnego] porządku prawnego, Trybunał kieruje się całością okoliczności sprawy, w szczególności podstawą prawną istnienia organu, jego stałym lub tymczasowym charakterem, obligatoryjnym charakterem jego jurysdykcji,
kontradyktoryjnością postępowania, stosowaniem przez organ przepisów prawa oraz
jego niezależnością”3. Dalsze istotne elementy dla definiowania sądu krajowego w świetle wytycznych orzecznictwa TSUE znaleźć można w wyroku C-18/93 Corsica Ferries
Italia Srl p. Corpo dei piloti del porto di Genova oraz wyroku C-111/94 Job Centre
Coop. ARL. W myśl pierwszego ze wskazanych sporny charakter postępowania nie jest
1

2
3

M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2012,
s. 33.
Ibidem.
Wyrok Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-96/04 Standesamt Stadt Niebül, Zb. Orz. 2006
I-03561. Zob. w szczególności wyroki: z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult
[1997] ECR I-4961, z dnia 21 marca 2000 r. w sprawach połączonych od C-110/98 do C-147/98
Gabalfrisa i in. [2000] ECR I-01577, z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99 Salzmann [2001]
ECR I-4421, oraz z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C-182/00 Lutz i in [2002] ECR I-547.
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warunkiem koniecznym do orzekania w trybie pytania prejudycjalnego (a zatem z inicjatywy sądu krajowego) – istotne jest, zgodnie z wyrokiem w sprawie C-111/94, by
orzekanie „następowało w ramach postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia
o charakterze sądowym”4. Najważniejsze jest zatem wykonywanie funkcji sądowej
przez organ krajowy. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem w sprawie C-210/06, „gdy sąd
rejestrowy działa jako organ administracji, nie rozstrzygając przy tym sporu, to nie
może być uznany za organ wykonujący funkcję sądowniczą, jednak gdy do sądu wpłynie apelacja od postanowienia sądu rejestrowego niższej instancji w sprawie odmowy
takiego wpisu, a przedmiotem tej apelacji jest uchylenie tego postanowienia, które narusza zdaniem wnioskodawcy jego prawa, sąd ten rozpoznaje spór i wykonuje funkcję
sądowniczą”5. Sądem wykonującym funkcje administracyjne jest w świetle orzecznictwa bardzo często sąd rejestrowy orzekający w przedmiocie wpisu podmiotu do odpowiedniego rejestru6, czy dokumentach włączanych do akt rejestrowych7. Podobny charakter mają czynności podejmowane przez sądy wieczystoksięgowe i z tego też względu
w świetle orzecznictwa TSUE należy odmówić mu przymiotu sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE8 – zdaniem TSUE w takich sprawach sąd krajowy nie realizuje
czynności orzeczniczych, zajmuje się on jedynie sprawdzeniem, czy złożony wniosek
odpowiada wymaganiom określonym prawem i z tego względu nie może być traktowany jako sąd krajowy.
Kolejny element stanowi ocena funkcjonowania sądów polubownych i ich ewentualnej kwalifikacji jako sądów unijnych. Na gruncie przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego „przez sądownictwo polubowne (arbitrażowe) rozumie się taki tryb
rozstrzygania spraw cywilnych, w którym organ rozstrzygający nie jest sądem państwowym i swą kompetencję, wyłączającą orzecznictwo sądów państwowych, opiera na
umowie stron”9. Zgodnie z zapoczątkowanym w 1982 r. i utrwalonym orzecznictwem
TSUE, sąd polubowny we wskazanym wyżej znaczeniu nie jest sądem w rozumieniu
art. 267 TFUE. Jak wskazuje TSUE, pierwszym argument stanowi fakt, że „strony umowy nie są ani prawnie, ani faktycznie zobowiązane do powierzania rozstrzygnięcia swych
spraw sądowi polubownemu, zaś władze publiczne danego państwa członkowskiego ani
4

5

6

7

8
9

Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie C-111/94 Job Centre coop. arl
[1995] I-3361. Por. także postanowienie 138/80 Jules Borker [1980] ECR 1975 .
Wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt,
Zb. Orz. 2008, s. I-9641.
Tak m.in. wyrok Trybunału z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie C-55/96 Job Centre coop. arl [1997]
ECR I-7119.
Tak m.in. wyrok Trybunału z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie C-182/00 Lutz GmbH i in. [2002] ECR
I-547.
Tak też m.in. wyrok Trybunału z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99 Salzmann [2001] I-4421.
T. Ereciński, Komentarz do art. 1154 k.p.c., [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2012.
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nie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji co do określenia wyboru drogi polubownej, ani nie mają one możliwości ingerencji z urzędu w przebieg postępowania toczącego się przed sądem polubownym”10.
W prawie pierwotnym niewiele uwagi poświęca się sądom krajowym. „Jedyną
przewidzianą w nich instytucją regulującą wprost zadania sądów krajowych jest instytucja pytań prawnych”11 (art. 267 TFUE). Choć jest to kompetencja (ale i obowiązek) o doniosłym charakterze, w szczególności dla rozwoju Unii i jej instytucji12, to jednak na
sądy krajowe nałożonych zostało o wiele więcej innych obowiązków i to o wiele większym znaczeniu. Ze względu na milczenie aktów prawa pierwotnego szczególną rolę
w tym zakresie ogrywa orzecznictwo TSUE.
Odpowiednie zdefiniowanie pojęcia „sąd krajowy” było o tyle istotne, że „podstawowym forum do rozstrzygania spraw opartych na prawie wspólnotowym są sądy krajowe państw członków Unii Europejskiej”13. Możliwość orzekania przez sądy krajowe
na podstawie prawa Unii Europejskiej wynika wprost z cech tegoż prawa – przede
wszystkim skutku bezpośredniego oraz zasady pierwszeństwa w stosowaniu przed normami prawa krajowego. Prawo sądów krajowych do orzekania na podstawie, w granicach i w zgodzie z prawem Unii Europejskiej jest jednocześnie obowiązkiem państw
członkowskich wynikającym wprost z zasady lojalnej współpracy ustanowionej przepisem art. 4 ust. 3 TUE, zgodnie z którym państwa członkowskie ułatwiają wypełnianie
przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które
mogłyby zagrażać urzeczywistnianiu celów Unii. Na takim stanowisku stoi również
TSUE, przyznający sądom krajowym właściwość dla prawa unijnego14, twierdząc przy
tym, że „na sądach krajowych spoczywa obowiązek zapewnienia prawu unijnemu stosowania i przestrzegania w krajowych porządkach prawnych”15. W orzecznictwie TSUE
znaleźć można również określenie sądów krajowych mianem „powszechnych sądów
prawa unijnego”16.
Mając na uwadze brzmienie art. 19 ust. 1 zd. 2 TUE, zgodnie z którym TSUE zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów, skonstatować należy,
10

11

12

13
14

15
16

Wyrok Trybunału z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 102/81 Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH
przeciwko Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG i Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG [1982] ECR 1095, pkt 13.
W. Postulski, Sądy państw członkowskich jako sądy wspólnotowe, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie
prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2005, s. 412.
Z tego też względu szczegółowa charakterystyka procedury pytań prejudycjalnych i ich znaczenia
przeprowadzona zostanie w dalszej części niniejszej monografii.
W. Postulski, op. cit., s. 410.
Wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 1981 r. w sprawie 244/80 Pasquale Foglia v. Mariella Novello
[1981] ECR 03045.
Postanowienie Trybunału z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie 2/88 Zwarveld i in. [1990] ECR I-4405.
Tak m.in. wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie 51/89 Tetrapak [1990] ECR II-309.
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że jego właściwość jest ograniczona do spraw wyraźnie przekazanych na mocy prawa.
Z tego też względu w literaturze wskazuje się na „domniemanie właściwości sądów
państw członkowskich do stosowania prawa wspólnotowego, gdyż to właśnie te sądy są
ogólnie właściwe do rozstrzygania spraw na podstawie prawa wspólnotowego”17. C. Mik
określa sądy krajowe mianem „sądów pierwszego i niejednokrotnie ostatniego kontaktu
z prawem wspólnotowym”18.
Jednostka, poszukując ochrony swych praw, wynikających czy to z prawa krajowego, czy prawa unijnego, w pierwszej kolejności kieruje się do organu krajowego. Z tego
właśnie względu należy mówić o szczególnej roli sądów krajowych w stosowaniu prawa
unijnego. Skoro zatem sąd krajowy zobowiązany jest stosować w orzekaniu przepisy
prawa Unii Europejskiej, to określanie ich mianem sądów unijnych jest w pełni uzasadnione. Sądy krajowe jako sądy unijne są zobowiązane zapewnić środki umożliwiające
jednostkom dochodzenie przed nimi praw przyznanych przez prawo unijne. Jak stwierdza TSUE, państwa członkowskie są obowiązane „spowodować, że zainteresowane osoby będą w stanie skutecznie dochodzić przed sądami krajowymi praw”19 wynikających
z prawa Unii Europejskiej. W świetle dotychczasowego orzecznictwa powyższy obowiązek ma szczególnie istotny charakter. „Orzecznictwo ETS w coraz większym stopniu
potwierdza zasadę ubi ius ibi remedium, oznaczającą, iż prawo wspólnotowe przyznaje
jednostkom uprawnienia, które prawo krajowe jest zobowiązane chronić i zapewniać im
pełna skuteczność”20. Stąd też przed sądami krajowymi jednostka musi mieć zagwarantowaną ochronę swych praw wynikających z prawa Unii Europejskiej, nawet wówczas,
gdy prawo krajowe takich środków ochrony nie przewiduje.
Po drugie, wyjątkowa rola sądów krajowych wynika z ugruntowanej w tradycji
konstytucyjnej państw członkowskich oraz w ich ustawach zasadniczych zasady państwa prawnego. Na poziomie międzynarodowym wyrażona jest ona w art. 6 i art. 13
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Po
wejściu w życie traktatu reformującego w 2009 r. nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o roli art. 6 ust. 2 i 3 TUE21 w tym zakresie, gdyż w wykonaniu jego postanowień
17
18

19

20

21

W. Postulski, op. cit., s. 411.
C. Mik, Sądy polskie wobec perspektywy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
„Przegląd Prawa Europejskiego” 1997, nr 1, s. 22.
Wyrok Trybunału z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie 222/84 Marguerite Johnston v. Chief Constable of the
Royal Ulster Constabulary [1986] ECR 1651.
N. Półtorak, Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych,
Warszawa 2010, s. 24. Por. też R. Caranta, Judicial Protection Against Member States: A New Jus Commune Takes Shape, 1995, s. 715.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 TUE Unia przystępuje do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji określonych w Traktatach, zaś prawa podstawowe, zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom
członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.
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państwa członkowskie podpisały specjalny protokół wskazujący na sposób recypowania
postanowień Konwencji. Wprowadzenie wskazanych przepisów wprowadziło klarowność w tym zakresie, choć stosowanie regulacji konwencyjnych nie było większym problemem, ponieważ na stanowisku takim stał Trybunał jeszcze w 1986 r. – „zawarta
w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
zasada ochrony sądowej stanowi wyraz ogólnej zasady prawa, która leży u podstaw tradycji konstytucyjnych wszystkich państw członkowskich. [...] Zasady przewodnie tejże
Konwencji należy przestrzegać na gruncie prawa unijnego”22. W ten też sposób Trybunał
potwierdził wcześniej wyrażone w oświadczeniu z dnia 5 kwietnia 1977 r. stanowisko
Zgromadzenia, Rady i Komisji.
Jak już zostało wcześniej podniesione, to w orzecznictwie TSUE następuje nieustanne kształtowanie pozycji sądów krajowych w systemie ochrony prawnej UE, a zatem jako
sądów unijnych. Dotychczasowe orzecznictwo wykształciło w tym zakresie pewne zasady, które można podzielić na dwie grupy – zasady pierwszej i drugiej generacji.
Ogólna zbiorcza nazwa zasady pierwszej generacji mieści w swej treści zapewnienie obiektywnej efektywności norm prawa Unii w porządkach prawnych państw członkowskich. Chodzi zatem o to, by prawo Unii było po prostu stosowane w państwach
członkowskich – w tym i przez sądy krajowe. Przestrzeganie tej kategorii zasad nakłada
na sądy krajowe obowiązek orzekania na podstawie prawa unijnego, dokonywania wykładni prawa wewnętrznego w świetle celów i brzmienia prawa unijnego, przydaje prawo/obowiązek występowania z pytaniami prawnymi do TSUE, zakazuje stosowania
przepisów prawa krajowego sprzecznych z prawem unijnym, zobowiązuje do orzekania
w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przeciwko państwu z powodu
naruszenia prawa unijnego, jak też o zwrot świadczeń wpłaconych w oparciu o przepisy
prawa Unii oraz stosowanie tzw. środków tymczasowych.
Z kolei zasady drugiej generacji23 „koncentrują się na jakości zapewniania przez
sądy krajowe ochrony praw podmiotowych”24 nadanych przez prawo Unii. Realizacja
tych zasad sprowadza się, generalnie rzecz biorąc, do zapewniania tzw. efektywności
procesowej przez stosowanie w sposób jednolity reguł niedyskryminacyjnych i ekwiwalentności z uwzględnieniem praktycznej możliwości i celowości.

22

23
24

Wyrok Trybunału z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie 222/84 Marguerite Johnston v. Chief Constable of the
Royal Ulster Constabulary [1986] ECR 1651.
Określane w literaturze także jako zasady subiektywnej efektywności prawa unijnego.
W. Postulski, op. cit., s. 412.
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2. Zasada organizacyjnej autonomii krajowych organów wymiaru
sprawiedliwości
Choć w poprzedniej części podrozdziału, mimo braku definicji legalnej, autor starał wypełnić treścią pojęcie „sąd krajowy”, to wydaje mu się równocześnie, że odrębnej
uwagi wymaga jakże jego zdaniem istotna zasada organizacyjnej autonomii krajowych
organów wymiaru sprawiedliwości25. Akcesja do Unii Europejskiej widoczna jest najbardziej w strukturze organizacyjnej państwa. „Konsekwencją przemieszczenia niektórych kompetencji władzy państwowej na WE/UE w trybie art. 90 Konstytucji jest poszerzenie aktywności państwa o funkcję europejską”26. Choć poszerzenie aktywności miało
niespotykany w dotychczasowej historii ustrojowej RP zakres, to w myśl autonomii instytucjonalnej pozostawiono państwom członkowskim swobodę kształtowania „struktur
publicznych wykonujących zobowiązania wynikające z prawa unijnego”27. Omawiana
zasada znajduje potwierdzenie w różnych obszarach życia państwowego. Co do ustroju
wymiaru sprawiedliwości linia orzecznicza TSUE28 wyraźnie wskazuje na swobodę
państw członkowskich w wyznaczeniu sądów właściwych dla rozpoznawania spraw
z elementem unijnym. Stąd jednoznacznie wskazać należy, że „fakt członkostwa w Unii
Europejskiej nie pozbawia państw członkowskich prawa do decydowania o swojej organizacji wewnętrznej”29.
Prawo Unii Europejskiej zamiast wskazywać na konkretne rozwiązanie prawne czy
organ właściwy do załatwienia sprawy, skupia się na określaniu wymogów, praw i innych norm materialnoprawnych, przekazując organom Unii czuwanie nad zapewnieniem efektywności przepisom tego prawa oraz jednolitego jego stosowania. Z tego też
względu w świetle prawa unijnego w zasadzie bez różnicy pozostaje kwestia, jakim
swoim organom zostanie powierzone przez państwo członkowskie stosowanie prawa
25

26

27
28

29

W literaturze można również spotkać się z pojęciem „autonomii organizacyjnej sądów krajowych” – tak
m.in. W. Postulski, op. cit., s. 471.
J. Galter, D. Lis-Staranowicz, O zjawisku europeizacji polskiego prawa konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2, s. 50.
N. Półtorak, Ochrona…, s. 53.
TSUE w wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie C-233/08 Milan Kyrian v. Celní úřad Tábor
(Dz. Urz. C 209 z 15.8.2008 r.) uznał, że w braku wyraźnych przepisów wspólnotowych, w wewnętrznym
porządku prawnym każdego państwa członkowskiego powinny być ustalone zasady proceduralne
dotyczące środków prawnych, które mają zapewnić podmiotom prawa ochronę praw wywodzących się
z bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia
1976 r. w sprawie 33/76 Rewe‑Zentralfinanz i Rewe–Zentral [1976] ECR 01989, w którym Trybunał
stwierdził, że w braku regulacji unijnej określenie właściwego sądu krajowego i trybu postępowania
przed nim, które to gwarantowałyby obywatelowi państwa członkowskiego ochronę praw przysługujących
mu z prawa unijnego, jest rzeczą krajowego prawodawcy ustalić takie przepisy. Takie samo stanowisko
zajął Trybunał w wyroku z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 45/76 Comet BV v. Produktschap voor
Siergewassen [1976] ECR 2043).
W. Postulski, op. cit., s. 471.
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UE, gdyż należy to do wyłącznej kompetencji systemu konstytucyjnego danego państwa
członkowskiego30. Jaskrawy wyraz zaprezentowanemu stanowisku dał Trybunał w wyroku z dnia 12 czerwca 1990 r. w sprawie 8/88 Niemcy przeciwko Komisji, w którym ten
stwierdził, że „jest sprawą państwa członkowskiego, czy gwarantowanie poszanowania
prawa unijnego zostanie powierzone organowi władzy centralnej, samorządowej czy
innego związku terytorialnego. Nie jest zadaniem Komisji wypowiadać się co do określenia właściwości na podstawie przepisów ustrojowych poszczególnych państw członkowskich i – w przypadku państw federalnych – co do obowiązków organów federalnych i krajów związkowych. Ta może jedynie sprawdzać, czy zgodnie z warunkami
krajowego porządku prawnego ustanowiony system środków nadzorczych i kontrolnych
jest na tyle skuteczny, by zapewnić prawidłowe stosowanie prawa unijnego”31.
Wskazywane w orzecznictwie TSUE wymogi i dość duża swoboda państw członkowskich w kształtowaniu właściwości organów władzy publicznej mają charakter
ogólny – odnoszą się do wszelkiego rodzaju spraw i organów. Przystawiając przedstawione poglądy do organizacji wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich,
przyjąć należy za C. Mikiem, że ani żadne z państw członkowskich, instytucji Unii ani
sama Unia Europejska „nie może czynić zarzutu, że państwo stworzyło jakiś organ sądowy lub nie, że umieściło go w takim, a nie innym miejscu hierarchii systemu sądownictwa lub też formalnie poza nim, że powierzyło mu takie, a nie inne kompetencje
(właściwość), nakazało mu funkcjonować tak, a nie inaczej”32. Z tego też względu brak
jest w Unii Europejskiej jednej wspólnej wszystkim państwom członkowskim struktury
sądownictwa. Najwyraźniej różnice te widać przy zestawieniu systemu prawa kontynentalnego z systemem common law. Jednak i w samym systemie kontynentalnym widoczne są daleko idące różnice, mające wpływ na funkcjonowanie władzy sądowniczej
i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Od tradycji danego państwa członkowskiego
oraz woli aktualnego prawodawcy zależy także określenie właściwości i instancyjności
(jej liczby i toku).
Nie jest jednak tak, że w ramach zakreślonych orzecznictwem TSUE państwa
członkowskie mają pełną dowolność w kształtowaniu władzy sądowniczej na swoim
terytorium. W przytoczonym już art. 6 TUE zawarto również zobowiązanie Unii do poszanowania wspólnych wszystkim państwom członkowskim zasad demokracji, do których zaliczyć należy również zasadę trójpodziału władzy. „Wymogiem stawianym państwom członkowskim przez Unię jest więc zorganizowanie władzy sądowniczej w taki

30

31
32

Por. wyrok Trybunału z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawach połączonych 51 do 54/71 International Fruit
Company NV i inni v. Produktschap voor groenten en fruit [1971] ECR I-1107.
Wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 1990 r. w sprawie 8/88 Niemcy v. Komisja [1990] ECR I-2321.
C. Mik, Sądy... , s. 21.
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sposób, aby była niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej”33. Oprócz podobnej polskiej regulacji konstytucyjnej (art. 10 i 173 Konstytucji RP), wymagane jest
gwarantowanie tych postanowień przepisami ustaw zwykłych (np. ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych) oraz w praktyce działania organów państwa. Oprócz niezależności sądów koniecznym elementem
jest niezawisłość sędziowska.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone regulacje i orzecznictwo TSUE, potwierdzić
należy pogląd, w myśl którego Unia Europejska nie narzuca państwom członkowskim
swoich ścisłych przepisów regulujących ustrój sądownictwa. Stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe odbywa się w zasadzie w ramach struktury sądownictwa wykształconej autonomicznie w każdym z państw członkowskich. Nadrzędnym celem jest
zapewnienie jednolitości stosowania prawa UE, z zastrzeżeniem regulacji art. 6 TUE,
w zasadzie bez ograniczeń w tej sferze na poziomie ponadnarodowym.

3. Zasady pierwszej generacji i ich realizacja przed sądami
krajowymi i przez sądy krajowe
3.1. Obowiązek orzekania na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej
Normy prawa Unii Europejskiej obowiązują bezpośrednio, są bezpośrednio stosowane i wywierają bezpośredni skutek. „Zakresy tych pojęć oraz ich wzajemne zależności są przedmiotem wielu sporów w doktrynie, zwłaszcza wobec faktu”34, że TSUE niezbyt konsekwentnie nimi operuje.
Bezpośrednie obowiązywanie odnosi się wprost do cech aktów prawnych stanowionych w ramach UE. Przepisy prawa unijnego obowiązują bezpośrednio w państwach
członkowskich, gdy nie wymagają one wydania odpowiednich przepisów. „Normy prawa wspólnotowego [obecnie unijnego – P.K.] obowiązują więc bezpośrednio na terytorium państw członkowskich UE i nie jest w tym celu wymagana żadna inicjatywa organów tych państw, a zwłaszcza taka, która zmierzałaby do transformacji normy prawa
WE [obecnie UE – P.K.] w normę posiadającą charakter własny (krajowy)”35. Bezpośrednie obowiązywanie wyróżnia także m.in. A. Wróbel, który wiąże je z „kwestią obowiązywania norm prawa międzynarodowego w tym porządku, co wynika m.in. z faktu,
że traktaty założycielskie są – z formalnego punktu widzenia – typowymi umowami
międzynarodowymi”36. Wykształcenie się z prawa międzynarodowego publicznego tzw.
33
34
35
36

W. Postulski, op. cit., s. 472.
W. Postulski, op. cit., s. 413.
D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007, s. 23.
A. Wróbel, Zasady ogólne (podstawowe) prawa Unii Europejskiej, [w:] A. Wróbel (red.), op. cit., s. 84.
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systemu prawa ponadnarodowego spowodowało formalne zniesienie swoistego dualizmu między prawem krajowym a prawem UE. W ten też sposób ukształtowała się jego
istotna cecha – autonomiczność obowiązywania. Również na gruncie Konstytucji RP
opowiedzieć się należy za monistycznym modelem stosunku prawa polskiego do prawa
międzynarodowego. Wynika to wprost z brzmienia art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, który
stanowi, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest
bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
Trzeba przy tym mieć na względzie fakt, że z punktu widzenia prawa unijnego – „o zakresie obowiązywania tego prawa nie decydują porządki krajowe państw członkowskich
(konstytucje narodowe)”37, lecz samo prawo UE.
Praktyczna realizacja przedstawionego pokrótce bezpośredniego obowiązywania
przejawia się w bezpośrednim stosowaniu prawa unijnego. Bezpośrednie stosowanie
prawa UE należy do sfery praktyki orzeczniczej organów państw członkowskich. Należy je „odnieść do sposobu i zakresu stosowania prawa wspólnotowego [obecnie unijnego – P.K.] przez organy państw członkowskich”38. Według A. Wróbla bezpośrednie stosowanie związane jest ze sposobem i zakresem procesu stosowania prawa unijnego
przez organy państw członkowskich – przy czym chodzi tu o stosowanie prawa sensu
stricto rozumiane jako proces określania w drodze aktu jednostkowego i konkretnego
(zatem w postaci decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego) konsekwencji prawnych faktów uznanych za udowodnione39. Podstawę rozstrzygnięcia stanowi wówczas
przepis aktu prawa Unii. Choć w doktrynie wskazuje się na możliwość bezpośredniego
stosowania przede wszystkim w odniesieniu do przepisów rozporządzeń, to przypisywanie tej cechy wyłącznie tej kategorii aktów stanowi wyraz wąskiego rozumienia pojęcia bezpośredniego stosowania. Przykładem aktu, który również może być stosowany
bezpośrednio, są dyrektywy, które zgodnie z art. 288 TFUE wiążą każde państwo
członkowskie, do którego są skierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.
Z powyższego wynika, że co do zasady – w odróżnieniu od przepisów prawa pierwotnego i rozporządzeń – dyrektywy nie przenikają samoistnie do prawa wewnętrznego”40.
Ich obowiązywanie w porządku wewnętrznym związane jest z transponowaniem41 ich
37

38
39
40
41

M. Szwarc-Kuczer, Zasada bezpośredniej skuteczności, [w:] A. Wróbel (red.), op. cit., Warszawa 2007,
s. 143. Por. także B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
W. Postulski, op. cit., s. 414.
A. Wróbel, Zasady... , s. 85.
D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 25.
Transpozycja norm dyrektyw do krajowego porządku prawnego jest zgodnie z orzecznictwem TSUE
obowiązkiem państw członkowskich. Por. wyrok Trybunału z dnia 6 maja 1980 r. w sprawie 102/79
Komisja v. Belgia. Jednocześnie, zważywszy na charakter dyrektywy, uznać należy, że w przypadku, gdy
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postanowień przez właściwe organy państwa w wyznaczonym terminie implementacji.
Zaniechanie transpozycji lub jej nieterminowość lub niepełność naruszają prawo Unii,
co może powodować odpowiedzialność państwa członkowskiego. Implementacja może
być szczególnie pożądana, gdy UE „nałożyła dyrektywą na państwa członkowskie obowiązek podjęcia określonych działań. [...] Wówczas skuteczność takiego aktu zostałaby
osłabiona, gdyby zainteresowane podmioty nie mogły powołać się na ten akt przed sądem, a sądy krajowe nie mogły uwzględnić go jako elementu prawa wspólnotowego
[obecnie unijnego – P.K.]”42. Z tego względu przyjmuje się, że można powołać się na
takie przepisy dyrektywy wobec wszelkich przepisów prawa wewnętrznego niezgodnych z tą dyrektywą lub gdy przepisy dyrektywy pozwalają określić uprawnienia, jakich
jednostka może dochodzić od państwa, a przepisy dyrektywy, z punktu widzenia jej treści, są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne43.
Ostatnim elementem zachowania obowiązku orzekania na podstawie przepisów
prawa unijnego jest bezpośrednia skuteczność przepisów prawa Unii. „Bezpośrednia
skuteczność jest definiowana jako możliwość powoływania się przez jednostki na przepisy prawa wspólnotowego [obecnie unijnego – P.K.] bezpośrednio przed sądami krajowymi, zaś sądy te mają obowiązek udzielić ochrony uprawnionemu, jaką jednostki wywodzą bezpośrednio z prawa wspólnotowego [obecnie unijnego – P.K.]”44. W literaturze
można znaleźć pogląd, w myśl którego bezpośredni skutek „odnosi się wyłącznie do
norm, a nie do aktów wspólnotowych [obecnie unijnych – P.K.] jako takich i wskazuje
na możliwość bezpośredniego powołania się na nie przez jednostki przed krajowymi

42

43

44

prawo krajowe już spełnia standardy określone dyrektywą, nie jest konieczne jej implementowanie,
ponieważ w danym państwie członkowskim wyznaczony rezultat już osiągnięto. W orzecznictwie TSUE
wskazuje się jednak, by prawo takie było jasne i precyzyjne, a zainteresowane osoby mogły w pełni
poznać swe prawa. Jego normy powinny całościowo regulować dane zagadnienie, włącznie z możliwością
sądowej ochrony swych praw. Por. wyrok Trybunału z dnia 23 maja 1985 r. w sprawie 29/84 Komisja
v. Niemcy [1985] ECR 1661.
A. Wentkowska, Źródła prawa UE, [w:] J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej
z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, s. 134.
Stanowisko takie znajduje również podstawy w orzecznictwie TSUE. Warto wskazać chociażby na
wyrok Trybunału z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81 Ursula Becker v. Finanzamt Münster‑Innenstadt [1982] ECR 53 (O ile szósta dyrektywa przewiduje bez wątpienia w stosunku do państw
członkowskich szerszy lub węższy zakres swobodnego uznania w zakresie wykonywania niektórych jej
przepisów, o tyle nie można odmówić jednostkom prawa do powoływania się na te przepisy, które
z punktu widzenia ich przedmiotu mogą zostać odłączone od pozostałych i być stosowane samodzielnie.
Tego rodzaju minimalna gwarancja dla osób, które ucierpiały wskutek niewykonania dyrektywy, wynika
z wiążącego charakteru obowiązku ciążącego na państwach członkowskich na mocy art. 189 akapit trzeci traktatu. Obowiązek taki zostałby pozbawiony wszelkiej skuteczności, gdyby państwa członkowskie
mogły, przez bezczynność, zniweczyć nawet te skutki, które pewne przepisy dyrektywy mogą wywoływać
ze względu na ich przedmiot. Tak więc, nie można powoływać się na ogólny charakter omawianej dyrektywy, albo na swobodę, jaką pozostawia ona państwom członkowskim, w celu pozbawienia skuteczności
przepisów, na które ze względu na ich przedmiot można się skutecznie powoływać przed sądem, mimo
że nie została ona w całości wykonana).
M. Szwarc-Kuczer, op. cit., s. 141.
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organami stosowania prawa, o ile tylko zostaną spełnione kryteria związane z właściwością normy wspólnotowej [obecnie unijnej – P.K.]”45. W orzecznictwie TSUE ukształtowane zostały „warunki, jakie norma prawa wspólnotowego [obecnie unijnego – P.K.]
musi spełniać, aby wywierać bezpośredni skutek, wskazując w szeregu orzeczeń, że norma taka musi być: jasna i precyzyjna, bezwarunkowa oraz nieprzyznająca państwom
członkowskim kompetencji do działania na zasadzie uznania”46. Ze względu na charakter niniejszej publikacji autor pomija skrupulatne przedstawienie obszernej problematyki bezpośredniej skuteczności poszczególnych źródeł prawa unijnego, odsyłając w tym
zakresie do bogatej literatury przedmiotu47.
Zasada bezpośredniego skutku prawa UE pozostała nie bez wpływu na stosowanie
prawa unijnego przez sądy krajowe, w tym w szczególności na ich obowiązki w tym
zakresie. Po pierwsze, rolą sądu krajowego jest uznawanie i zabezpieczanie w swym
orzecznictwie skutku bezpośredniego norm prawa UE. W ten sposób prawa wywodzone
z prawa unijnego przez jednostki winny być chronione przez sądy krajowe. Adresaci
norm zawartych w przepisach prawa unijnego mają prawo bezpośrednio powoływać się
na nie przed sądami krajowymi, a te zaś zobowiązane są chronić prawa gwarantowane
jednostkom przepisami tego prawa. „Prawo jednostki do powoływania się na normę
bezpośrednio skuteczną przed sądem krajowym i wynikający z niego obowiązek oparcia
przez sąd krajowy rozstrzygnięcia na takiej normie stanowi minimalną tylko gwarancję
i samo przez się nie wystarczy do zapewnienia pełnego i całkowitego wykonania prawa
wspólnotowego [obecnie unijnego – P.K.], nie stanowi pełnej realizacji doktryny bezpośredniego skutku”48. Katalog dalszych obowiązków wywodzonych z doktryny skutku
bezpośredniego obejmuje ponadto: obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego
w świetle celów i brzmienia prawa Unii Europejskiej, obowiązek rozstrzygania w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przeciwko państwu członkowskiemu
z powodu naruszenia prawa unijnego, jak też obowiązek rozstrzygania w sprawach dotyczących zwrotu świadczeń nienależnych, a mających swe źródło w prawie unijnym.

45
46
47

48

C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2004, s. 547.
W. Postulski, op. cit., s. 417.
Por. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I, Warszawa 2010; K. Wójtowicz, Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP, „Kwartalnik Prawa
Publicznego” 2004, z. 2; A. Scheuring, Ochrona praw jednostek w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi, Warszawa 2007; Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2000; P. Brzeziński, Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej,
Warszawa 2010; D. Kornobis-Romanowska, op. cit.
W. Postulski, op. cit., s. 430.
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3.2. Dokonywanie wykładni prawa krajowego w świetle celów
i brzmienia prawa unijnego
Obowiązek przeprowadzania przez sądy krajowe wykładni zgodnej prawa ich państwa członkowskiego z prawem UE wynika z zasady pierwszeństwa prawa Unii. Zasada
ta „jest jedną z podstaw tworzących konstytucyjny ustrój Unii Europejskiej”49. Nie znajduje ona swych bezpośrednich podstaw w przepisach traktatowych i wynika przede
wszystkim z orzecznictwa TSUE. „Zasadę tę sformułował pośrednio po raz pierwszy
Trybunał w wyroku Humblet, w którym przyjął obowiązek uchylenia przepisów prawa
państwa członkowskiego niezgodnych z prawem unijnym”50. Wprost pierwszy raz została ona wyrażona w sprawach van Gend en Loos oraz Costa v. E.N.E.L. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, Unia Europejska posiada własny porządek prawny, który choć odrębny od systemów krajowych wchodzi
jednocześnie w ich skład i stanowi ich integralną część. Trybunał „wskazał niejako na
legitymację prawa unijnego w systemach prawnych państw członkowskich, która wynika z ograniczenia kompetencji państw członkowskich w niektórych sprawach i przeniesienia uprawnień tych państw do ich wykonywania na rzecz Unii”51.
Każda kolizja normy unijnej z normą krajową musi być rozstrzygana na korzyść
normy unijnej. Wynika to z faktu, że „każda norma wspólnotowa [obecnie unijna – P.K.]
od momentu jej wejścia w życie, czyni automatycznie niemożliwą do zastosowania każdą
sprzeczną z nią normę prawa krajowego”52. Rozwijając ten pogląd, Trybunał wyjaśnia, że
każda sprzeczna z prawem unijnym norma prawa krajowego nie może być stosowana53.
„W przypadku normy prawa wspólnotowego, obowiązek ten, konkretyzowany w orzecznictwie ETS [obecnie TSUE – P.K.], spoczywa wprost na organach stosujących prawo,
czyli głównie na sądach”54. Realizacja analizowanej zasady spowodowała „rozszerzenie
zobowiązań sądu krajowego w wewnętrznym systemie prawnym”55. Obciążając sądy
49
50
51

52

53

54
55

A. Wróbel, Zasady..., s. 37.
P. Brzeziński, op. cit., s. 33.
P. Brzeziński, op. cit., Warszawa 2010, s. 35. Więcej na temat ograniczenia kompetencji Polski w niektórych sprawach i ich przeniesieniu na rzecz UE zob. C. Mik, Przekazanie kompetencji przez
Rzeczpospolitą Polską na rzecz Unii Europejskiej i jego następstwa prawne (uwagi na tle art. 90 ust. 1
Konstytucji), [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski
w Unii Europejskiej, Toruń 1999; J. Barcz, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a Konstytucja
z 1997 r., [w:] J. Barcz (red.), Czy zmienić konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia
Polski do Unii europejskiej, Warszawa 2002; S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP
i prawo polskie – kilka refleksji, „Państwo i Prawo” 2004, z. 11.
Wyrok Trybunału z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato
przeciwko Simmenthal SpA [1978] ECR 629.
Por. Wyrok Trybunału z dnia 9 lipca 1985 w sprawie 179/84 Piercarlo Bozzetti przeciwko Invernizzi SpA
i Ministro del Tesoro [1985] ECR 2301.
D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 28–29.
Ibidem, s. 29.

236

Sąd krajowy jako sąd unijny

krajowe zadaniem strzeżenia zasady pierwszeństwa, Trybunał doprowadził do sytuacji,
w której obowiązkiem sądu krajowego stało się, z uwzględnieniem jego właściwości
i kompetencji, badanie zgodności norm prawa krajowego z prawem unijnym, a w razie
wykazania sprzeczności odmowa zastosowania przepisu prawa krajowego – tak ustawowego, jak i ustalonego indywidualno-konkretnego jego zastosowania. Z całą stanowczością należy podkreślić wyłączną w tym zakresie kompetencję sądów krajowych, gdyż
Trybunał jasno podkreśla brak swojej kompetencji w ocenie obowiązywania norm prawa
krajowego i ich oceny oraz ewentualnej odmowy zastosowania.
Rola sądów krajowych na etapie stosowania prawa unijnego i jednocześnie prawa
krajowego, w szczególności w razie kolizji tych dwóch kategorii norm, jest tym większa, że obowiązkiem sądu krajowego jest dokonywanie wykładni prounijnej. W ten też
sposób sądy państw członkowskich chronią się przed zarzutem niestosowania prawa
krajowego – ich działalność stanowi jednocześnie instrument o charakterze zapobiegawczym. Doniosłość wykładni prounijnej jest tym większa, że w razie niewyrażania przez
normę unijną bezpośredniego skutku, sąd krajowy zastosuje regulację unijną przy wykładni przepisu prawa krajowego. „Tak więc zasada ta uzupełnia zasadę skutku bezpośredniego wpływając na jednolite i efektywne stosowanie we wszystkich państwach
członkowskich norm prawa wspólnotowego [obecnie krajowego – P.K.], które nie są
bezpośrednio skuteczne”56. Dlatego też wykładnia przepisów prawa krajowego w oświetleniu unijnej regulacji niemającej skutku bezpośredniego nazywana bywa zasadą skutku pośredniego.
Zasada prounijnej wykładni prawa krajowego, której treść wypracowana została
w orzecznictwie TSUE, nakłada podczas stosowania prawa na sąd krajowy57 obowiązek
interpretowania prawa krajowego w taki sposób, by odpowiadało ono celowi, treści i wymogom prawa Unii. Ma ona zatem na celu zapewnienie efektywności prawa unijnego.
Z tego względu wykładnia prounijna musi uwzględniać całość prawa Unii, niezależnie
od tego, w jakim akcie jest ono wyrażone. Sam proces wykładni powinien także uwzględniać ogólne zasady prawa UE. Rzecz jasna, nie w każdym przypadku stosowania prawa
będziemy mieli do czynienia z wykładnią prounijną, gdyż ta możliwa jest wyłącznie
wtedy, gdy rozstrzygane zagadnienie normowane jest prawem Unii Europejskiej.
Zasada wykładni prounijnej nie jest przy tym bezwzględna, gdyż znajduje ona liczne ograniczenia. Jak już wspomniałem wcześniej, może ona być stosowana jedynie
w sytuacji jednoczesnego normowania danej problematyki przez prawo krajowe i prawo

56
57

W. Postulski, op. cit., s. 437.
Wykładnia prounijna prawa krajowego stanowi obowiązek nie tylko sądów krajowych, ale także innych
organów państwa.
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unijne58. Po drugie, wykładnia prounijna nie może doprowadzać w wyniku jej zastosowania do efektów contra legem59. Wykładnia prounijna również „powinna być dokonywana w sposób dopuszczalny przez prawo krajowe”60. Ostatnią okoliczność ograniczającą omawiany rodzaj wykładni stanowią sytuacje, w których przepisy krajowe nie mogą
być poddawane wykładni rozszerzającej61.
3.3. Prawo/obowiązek występowania z pytaniami prejudycjalnymi
Zważywszy na treść art. 267 TFUE i jego znaczenie dla stosowania prawa Unii,
rola sądów krajowych w procedurze pytań prejudycjalnych, w ogóle, w samym ich zadawaniu, jest niebagatelna. Wynika ona m.in. z faktu, że w trybie tym ustalane są ogólne
standardy służące jednolitości orzecznictwa mającego za podstawę prawo unijne.
Zarówno sama instytucja pytań prejudycjalnych, jak też obowiązki sądów krajowych z niej wynikające zostały omówione w kolejnej części opracowania. Z tego względu nie będzie ona tu przedstawiana całościowo, a jedynie z punktu widzenia funkcji
przez nią wypełnianych w procesie stosowania prawa Unii przez sądy krajowe. Pierwszą kwestią jest wyjaśnienie, czy przepis prawa Unii jest bezpośrednio skuteczny.
Stwierdzenie tej okoliczności przesądza o bezpośrednim jego zastosowaniu lub posługiwaniu się przez sąd krajowy dyrektywami wykładni prounijnej. Sąd krajowy, mając
58

59

60
61

Zasadę tę Trybunał wyraził m.in. w wyroku z dnia 7 listopada 1989 r. w sprawie 125/88 Postępowanie
karne przeciwko H.F.M. Nijman [1989] ECR 3533, w którym uznał, że sąd krajowy „nie jest zobowiązany
dokonywać wykładni mającego zastosowanie przepisu prawa krajowego w świetle dyrektywy analizowanej przez Trybunał, gdyż zagadnienie rozstrzygane przez sąd krajowy znajduje się poza zasięgiem
dyrektywy”.
Trybunał w wyroku z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie C-91/92 Paola Faccini Dori v. Recreb Srl. [1994]
ECR I-03325 uznał, że sąd krajowy, dokonując wykładni prawa krajowego w świetle brzmienia i celu
dyrektywy, nie może wykraczać poza wyraźne brzmienie przepisu prawa wewnętrznego. Odejście od
tego wskazania mogłoby oznaczać przyzwolenie na to, aby bez właściwej transpozycji przez państwo
członkowskie określonego przepisu dyrektywy do prawa krajowego sąd krajowy mógł w drodze wykładni
nakładać na obywatela obowiązek wynikający z tej dyrektywy wbrew unormowaniu krajowemu. Warto
odwołać się choćby do dwóch orzeczeń Trybunału z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81 Ursula
Becker [1982] ECR 53 i z dnia 8 października 1987 r. w sprawie 80/86 Kolpinguis Nijmegen [1987] ECR
3969, w myśl których organy państwa członkowskiego nie mogą powoływać się na bezpośrednią
skuteczność dyrektywy wobec osób fizycznych i prawnych i nakładać na nie przy zastosowaniu wykładni
prounijnej obowiązków z niej wynikających, które jednak nie zostały określone lub zostały niewłaściwie
określone w przepisach krajowych.
W. Postulski, op. cit., s. 446.
Za przykład może posłużyć stanowisko z doktryny prawa podatkowego, w której wskazuje się, że „sąd
administracyjny, jako sąd europejski zobowiązany do dokonywania wykładni prowspólnotowej
przepisów prawa podatkowego, powinien jej dokonywać tak dalece, jak to jest możliwe, aby osiągnąć
wymagany przez dyrektywę stan rzeczy (prawny, gospodarczy, społeczny), rezultaty tej wykładni jednak
– przez rozszerzenie zakresu obowiązku podatkowego poza granice zakreślone przepisami krajowych
ustaw podatkowych – nie mogą naruszać zasad wynikających z obowiązujących przepisów Konstytucji,
godząc w prawa podatników” (tak: A. Mudrecki, Granice wykładni prounijnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] M. Duda, M. Munnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie
prawa podatkowego w Polsce, Lublin 2011, s. 22).
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zaś pewność co do bezpośredniej skuteczności normy prawa unijnego, może również
chcieć wyjaśnienia jej treści, którą poznawszy będzie mógł przeanalizować, czy występuje kolizja między normą unijną a normą krajową. Procedura ta wykorzystywana może
być również w postępowaniach odszkodowawczych wytoczonych w związku z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. Spełnienie podstawowej przesłanki przyznania albo
pobrania świadczeń w oparciu o przepis unijny błędnie zastosowany lub budzący wątpliwość co do ważności w sprawach w przedmiocie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych może wymagać dokonania wykładni lub ustalenia ważności takiego przepisu
unijnego przez TSUE w postępowaniu z art. 267 TFUE.
3.4. Kompetencja sądów krajowych do stosowania środków
zabezpieczających i orzekania o zwrocie świadczeń nienależnych
Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie Unii ustanowiona została
wyrokiem w sprawie Francovich. Możliwość jej stosowania oraz zakres wyraźnie zostały nakreślone przez Trybunał w orzeczeniu w sprawie Braisserie du Pêcheur62. Funkcje
i cele odpowiedzialności odszkodowawczej i roszczeń restytucyjnych sprawiają, że stanowią one wyraz wykonywania przez jednostki uprawnień przyznanych im prawem
Unii Europejskiej. Mają one charakter unijnego prawa podmiotowego63. „Polegają one
na uprawnieniu do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa UE
oraz do uzyskania zwrotu świadczeń pobranych przez państwo niezgodnie z prawem
UE”64. Podstawą prawa do uzyskania jest w tym przypadku prawo unijne, i to niezależnie od regulacji krajowej – gdyż w jej braku jednostka zawsze może powołać się na
przepis prawa UE.
Pełna skuteczność i efektywność norm prawa unijnego stanowią podstawowe kryteria jego stosowania przez sądy krajowe. „Pełna skuteczność prawa wspólnotowego
[obecnie unijnego – P.K.] zostaje w sposób istotny naruszona w sytuacji, gdy przepis
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Rozstrzygnięcie dotyczyło odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działalność krajowych organów władzy ustawodawczej. Najważniejszym postanowieniem zawartym w wyroku było stwierdzenie, że zasada odpowiedzialności odszkodowawczej „znajduje zastosowanie w każdym przypadku naruszenia prawa unijnego przez państwo członkowskie, niezależnie od charakteru organu, którego działanie
lub zaniechanie leży u podstaw uchybienia, […] [zaś] obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej jednostce poprzez naruszenie prawa unijnego nie może być uzależniony od wewnętrznych zasad rozdziału
kompetencji między konstytucyjnymi organami władzy. […] W międzynarodowym porządku prawnym
państwo, które ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań międzynarodowych, również postrzegane jest jako jedność, niezależnie od tego, czy naruszenie będące przyczyną szkody przypisać należy organom władzy ustawodawczej, sądowniczej czy wykonawczej” (wyrok Trybunału z dnia 5 marca
1996 r. w sprawach połączonych C-46/93 i C-48/93 Brasserie du pêcheur SA v. Niemcy oraz The Queen
v. Secretary of State for Transport ex parte: Factortame Ltd i in. [1996] ECR I-1029).
Por. N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków
2002, s. 108.
N. Półtorak, Ochrona…, s. 443.
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krajowy uniemożliwia sądowi krajowemu rozstrzygającemu sprawę udzielenia tymczasowej ochrony, czyli zastosowania środków zabezpieczających (ETS posługuje się pojęciem środków tymczasowych) w celu zapewnienia pełnej skuteczności orzeczenia
w przedmiocie istnienia praw dochodzonych na podstawie przepisów wspólnotowych
[obecnie unijnych – P.K.]”65. Podstawy ich orzekania nie stanowią przepisy traktatowe,
gdyż te nie zawierają stosowanych postanowień mogących stanowić kompetencję w tym
zakresie dla sądów krajowych. Stąd też środki tymczasowe w sprawach z elementem
unijnym powinny być każdorazowo orzekane na podstawie procedury obowiązującej
w danym państwie.
Źródeł możliwości orzekania środków tymczasowych należy doszukiwać się
w przepisie art. 10 ust. 3 TUE, którym ukonstytuowano zasadę lojalnej współpracy Unii
i państw członkowskich, na podstawie której sądy krajowe winny udzielać ochrony
prawnej tym, którzy wywodzą ją z bezpośredniej skuteczności przepisów prawa unijnego. Podobnie jak w przypadku ostatecznego rozstrzygania w sprawie, tak i przy orzekaniu o środkach zabezpieczających sądy krajowe winny pomijać przepisy krajowe ograniczające, w jakiejkolwiek formie lub wymiarze, skuteczność i moc obowiązującą
przepisów unijnych. Bez znaczenia jednocześnie pozostaje okoliczność, czy strony postępowania „czy kwestionują one zgodność przepisów prawa krajowego z prawem
wspólnotowym [obecnie unijnym – P.K.], czy też ważność aktów wspólnotowych [obecnie unijnych – P.K.] prawa pochodnego, ponieważ w obu przypadkach podstawą zarzutu
jest samo prawo wspólnotowe [obecnie unijne – P.K.]”66 – przy czym jednocześnie przypomnieć należy, że sąd krajowy nie jest właściwy w przedmiocie orzekania o ważności
aktów unijnych.
Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa TSUE można sformułować katalog
okoliczności, w spełnieniu których sąd krajowy może zawiesić – w drodze zastosowania
środka tymczasowego – zastosowanie normy krajowej wydanej na podstawie prawa unijnego. Pierwszy z warunków stanowi okoliczność powzięcia przez sąd krajowy poważnych wątpliwości co do ważności środka unijnego, który stał się podstawą wydania aktu
krajowego. Wątpliwości te sąd powinien wyrazić w orzeczeniu o zastosowaniu środka
zabezpieczającego. Ponadto sąd krajowy musi mieć podstawy, by przypuszczać, że
TSUE podzieli jego wątpliwości. Po drugie, w przypadku niezastosowania środka istnieje niebezpieczeństwo nagłego powstania poważnej szkody dla podmiotu wnoszącego
o jego zastosowanie. Ocena powagi i niepowetowanego charakteru (za niepowetowaną
zasadniczo uznaje się szkodę pieniężną) szkody oraz jej nagłości musi być analizowana
65
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W. Postulski, op. cit., s. 452.
Wyrok Trybunału z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawach połączonych C-143/88 i C-92/89 między Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG a Hauptzollamt Itzehoe oraz między Zuckerfabrik Soest GmbH a Hauptzollamt Paderborn, [1991] ECR I-415.
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dwutorowo – z jednej sąd krajowy powinien odnieść ją do warunków konkretnego podmiotu, z drugiej zaś – ocenić sprawę w perspektywie ogólnej. Co do nagłego charakteru
szkody przyjmuje się, że możemy mieć z nią do czynienia, gdyby groźba jej powstania
występowała w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie TSUE. Ponadto, sąd krajowy
musi zważyć przy zastosowaniu środka tymczasowego na interes Unii. W zakresie tej
przesłanki, nawiązującej bezpośrednio do zasady efektywności prawa unijnego, TSUE
wskazuje, by zawieszenie stosowania będące skutkiem zastosowania środka tymczasowego było wyjątkiem i by było w możliwie najwęższym zakresie. Koleją okoliczność
stanowi wymóg, by stosowanie środków tymczasowych było jednolite we wszystkich
państwach członkowskich. Co najważniejsze, sąd krajowy jest zobowiązany wystąpić do
TSUE z pytaniem prawnym w trybie art. 267 TFUE i jest to warunek konieczny do zastosowania środka tymczasowego. Jedyne odstępstwo stanowi okoliczność wcześniejszego
wytoczenia przed TSUE postępowania w sprawie ważności aktu, przy czym toczące się
postępowanie musi mieć za podstawę te same okoliczności, które stały się podstawą zastosowania środka zabezpieczającego przez sąd krajowy. W przeciwnym razie brak pytania prawnego do TSUE nie będzie usprawiedliwiony. Jeżeli sąd krajowy drugiej instancji
uchyli orzeczenie, mające za przedmiot wystąpienie z pytaniem prawnym, również orzeczenie środka tymczasowego podlega uchyleniu.
Sądy krajowe są także właściwe w sprawach o zwrot świadczeń nienależnych.
Właściwość ta obejmuje orzekanie w dwojakiego rodzaju sytuacjach – z jednej strony
sąd krajowy może orzekać o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych opłat, z drugiej
– jest właściwy, by dochodzić przed nim roszczeń o zwrot nienależnie przyznanych
funduszy.
W przypadku postępowań o zwrot opłat nienależnie pobranych można w nich dochodzić roszczeń przeciwko państwu członkowskiemu, domagając się zwrotu kwot pobranych wbrew przepisom prawa unijnego. Gwarancja tego rodzaju stanowi zabezpieczenie przed działalnością państwa członkowskiego sprzecznego z prawem unijnym67.
Okoliczność „wbrew przepisom prawa unijnego” zachodzić może w trzech sytuacjach:
gdy świadczenie pobrano na podstawie normy prawa krajowego sprzecznej z prawem
unijnym, po drugie – gdy do pobrania doszło w wyniku błędnej wykładni przepisu prawa Unii, i po trzecie – gdy norma prawa Unii, stanowiąca podstawę poboru została następnie uznana przez TSUE za nieważną. Dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnie
67

Por. wyrok Trybunału z dnia 9 listopada 1983 r. w sprawie 199/82 Amministrazione delle Finanze dello
Stato przeciwko SpA San Giorgio [1983] ECR 03595. Uzasadniającym dochodzenie zwrotu opłat
nienależnie pobranych może być przepis art. 28 ust. 1 TFUE, zgodnie z którym Unia obejmuje unię
celną, która rozciąga się na całą wymianę towarów i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych
między państwami członkowskimi oraz wszystkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie
wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
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pobranych następować może na podstawie materialnych i procesowych przepisów prawa
krajowego – w tym normy prawa krajowego stanowią podstawę orzekania o odsetkach.
W przypadku wysuwania roszczeń tej kategorii TSUE w zasadzie nie wprowadza
swoim orzecznictwem żadnych ograniczeń czasowych, choć stoi na stanowisku, że „jedynie wyjątkowo może ograniczać [on – przyp. autora] efekt temporalny swojej decyzji,
w sytuacji gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności”68. Z cytowanego orzeczenia wynika, że ograniczenie skutków temporalnych możliwe jest jedynie w przypadku
ziszczenia się dwóch przesłanek: po pierwsze, istnieć musi poważne ryzyko poważnych
następstw o charakterze ekonomicznym, po drugie, pojawić się muszą obiektywne i poważne wątpliwości co do interpretacji przepisu. Wyrokiem w sprawie Legros i in. Trybunał, idąc śladem swych wcześniejszych wskazań, ograniczył zakres dochodzenia
zwrotu świadczeń nienależnie pobranych do podmiotów, które kwoty takie zapłaciły po
wydaniu orzeczenia przez TSUE, oraz podmiotów, w związku z którymi toczyło się postępowanie przed Trybunałem i wydane zostało orzeczenie. Zwrot świadczenia nienależnie pobranego nie może przy tym doprowadzić do wzbogacenia podmiotu występującego z roszczeniem69.
Jak już zostało zasygnalizowane we wcześniejszym fragmencie, również państwo
może wystąpić o zwrot nienależnie pobranych przez jednostkę kwot. W tej sytuacji
zwrotu można dochodzić jedynie na podstawie dwóch okoliczności, bądź to wówczas,
gdy wypłata nastąpiła na podstawie normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym, bądź w wyniku nieprawidłowego zastosowania normy unijnej. Samo zaś dochodzenie roszczeń przez państwa członkowskie będzie dotyczyło sytuacji, gdy jednostka
pobrała świadczenie w ogóle jej nieprzysługujące lub pobrała je w kwocie wyższej niż
wynika to z przepisów. Oprócz wskazanych wyżej okoliczności podstawę wypłaty mogło stanowić wprowadzenie w błąd państwa przez jednostkę, która następnie otrzymała
świadczenie. Jak zauważa się w orzecznictwie70 i literaturze, „wypłata, której przedmiot
stanowi nienależne świadczenie, może być dokonana zarówno bezpośrednio przez państwo (jego organy), jak też przez inne podmioty ustanowione przez państwo w celu zarządzania danymi funduszami, jak i podmioty, którym taki zarząd został powierzony”71.
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69

70

71

Wyrok Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie 197/97 Weyl Beef
Products BV, Exportslachterij Chris Hogeslag BV i Groninger Vleeshandel BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich [2001] ECR ECR II-303.
Dotyczy to m.in. sytuacji, w których pobraną nienależnie kwotę przerzucono na inny podmiot, przez co
doszło do jej zrekompensowania. Okoliczność ta jednak nie będzie wyłączającą dochodzenie roszczenia,
gdy przeniesienie nienależnie pobranej opłaty na inny podmiot skutkowało spadkiem konkurencyjności
na rynku, a w jego wyniku powstaniem szkody (niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie).
Wyrok Trybunału z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie 305/89 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich [1991] ECR I-1603.
W. Postulski, op. cit., s. 451.
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W sprawie 54/81 Trybunał uznał, że „odzyskiwanie świadczeń nienależnie wypłaconych
należy do obowiązków państwa członkowskiego”72. Podobnie jak roszczenia poprzedniej grupy, tak i tych dochodzić należy na podstawie właściwych norm prawa krajowego, a jedynie na sądzie krajowym ciąży obowiązek oceny wypłaty świadczenia zgodnie
z prawem unijnym, pod kątem prawidłowości i wysokości oraz ostatecznie, czy należny
jest jego zwrot. Przyjmuje się, że orzeczenie stwierdzające, że jednostka otrzymała
świadczenie nienależne, obejmować powinno całą kwotę faktycznie przekazaną bez
podstawy prawnej, choć w orzecznictwie dopuszcza się jej pomniejszenie o ewentualne
obciążenia publicznoprawne, które były związane z jej otrzymaniem, a faktycznie zostały poniesione73. Jedyny wyjątek stanowi tu regulacja art. 108 TFUE, na gruncie której
orzekanie o nienależnie przyznanych środkach przyznano Komisji Europejskiej, przez
co organy krajowe sprowadzono do roli organów jedynie egzekwujących jej decyzje.
3.5. Egzekwowanie orzeczeń TSUE i decyzji instytucji UE
zawierających zobowiązania pieniężne przez sądy krajowe
Choć wskazane w tytule podrozdziału zagadnienie nie zostało wymienione wśród
zasad pierwszej generacji, to wydaje się ono na tyle istotne i silnie z nimi związane, że
nie sposób go pominąć przy analizie zagadnienia sądu krajowego jako sądu unijnego.
W przepisach TFUE znajdują się dwie poświęcone temu regulacje – art. 280 i art. 299
TFUE, z czego ten pierwszy artykuł stanowi niezwykle ogólną regulację odsyłającą do
przepisu art. 299 TFUE74. W myśl art. 299 TFUE akty Rady, Komisji lub Europejskiego
Banku Centralnego, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż państwa, stanowią tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne jest regulowane przez
przepisy procedury cywilnej obowiązujące w państwie, na terytorium którego ma ono
miejsce. Klauzula wykonalności jest nadawana, bez jakiejkolwiek kontroli innej niż
weryfikacja autentyczności tytułu, przez wyznaczony w tym celu przez rząd państwa
członkowskiego organ krajowy, o którym zostanie powiadomiona Komisja i Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po dopełnieniu tych formalności na wniosek zainteresowanego, może on przystąpić do egzekucji zgodnie z ustawodawstwem krajowym,
wnosząc sprawę bezpośrednio do właściwego organu. Postępowanie egzekucyjne może
być zawieszone wyłącznie na mocy orzeczenia Trybunału. Kontrola prawidłowości
przeprowadzenia egzekucji podlega jednak właściwości sądów krajowych.
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Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie 54/81 Firma Wilhelm Fromme przeciwko
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung [1982] ECR 1449.
Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 8 czerwca 1995 r. 459/93 Siemens SA przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich [1995] ECR II-1675.
Art. 280 TFUE: Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podlegają wykonaniu na warunkach określonych w artykule 299.
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Zgodnie zatem z przepisami procesowymi państw członkowskich orzeczenia
wskazanych w art. 299 TFUE instytucji stanowią tytuły egzekucyjne. „Sądy krajowe
odgrywają istotną rolę w postępowaniu egzekucyjnym opartym na powyższych tytułach, jednak różną w poszczególnych państwach członkowskich”75. Samo postępowanie
ze wskazanymi tytułami przebiega dwuetapowo – najpierw nadawana jest klauzula wykonalności, następnie przeprowadzone może być postępowanie egzekucyjne.
W pierwszym etapie właściwy organ krajowy (prawo Unii Europejskiej nie wskazuje właściwości konkretnego organu)76 zobowiązany jest sprawdzić autentyczność
przedłożonego mu tytułu. Organ przekonany o prawdziwości przedłożonego dokumentu sprawdza następnie, czy wniosek o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę
wykonalności został złożony po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po upływie terminu, pozwalającego na złożenie wniosku. Spełnienie warunków formalnych pozwala na
podjęcie dalszych czynności, tj. zaopatrzenie w klauzulę wykonalności. Po tym tytuł
egzekucyjny pochodzący od sądu unijnego sensu stricto lub instytucji Unii Europejskiej
może być przedstawiony właściwemu w państwie członkowskim organowi celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wtedy też rozpoczyna się drugi etap wykonania aktu, o którym mowa w przepisie art. 299 ust. 1 TFUE.
Postępowanie egzekucyjne toczy się zgodnie z przepisami wewnętrznymi. Jest
ono prowadzone przez krajowe organy egzekucyjne. Właściwość organów egzekucyjnych określają normy krajowe, one także wskazują sposób kontrolowania czynności
podejmowanych w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami danego państwa członkowskiego stanowi wyraz zasady
autonomii proceduralnej, co jednocześnie nie powoduje, że traci ono charakter unijny.
„Organy krajowe prowadząc egzekucję orzeczeń organów wspólnoty [obecnie Unii Europejskiej – P.K.] działają w imieniu wspólnoty [obecnie Unii Europejskiej – P.K.] jako
element systemu ochrony prawnej Unii Europejskiej”77.

4. Zasady drugiej generacji i ich realizacja przed sądami
krajowymi i przez sądy krajowe
Sądy krajowe, nawet w procedurze stosowania prawa unijnego, posługują się krajowymi normami przepisów postępowania. Jest to konsekwencja braku norm o charakterze procesowym w prawie unijnym – przepisy prawa Unii regulujące procedurę sądową
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W. Postulski, op. cit., s. 457.
W Polsce właściwym do nadawania klauzuli wykonalności jest sąd rejonowy ogólnej właściwości
dłużnika, a gdy nie da się jej ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.
G. Bebr, Development of judical control of the European Communities, The Hague 1981, s. 339.
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należą do rzadkości78. Stąd też w przypadku stosowania unijnego prawa materialnego
jednocześnie mowa jest najczęściej o autonomii procesowej sądów krajowych79. Jednak
i samo stosowanie krajowych norm procesowych nie ma charakteru bezwzględnego80.
Nie znajduje wszakże żadnego potwierdzenia stanowisko, by państwa członkowskie mogły wprowadzać lub zachowywać dowolność regulacji prawnej w zakresie środków dochodzenia roszczeń z elementem unijnym – a zatem by procedury krajowe były w pełni
autonomiczne. Jeśli procedura krajowa uniemożliwia pełne zastosowanie przepisu unijnego, winna ona być w tym zakresie znowelizowana lub zmodyfikowana w inny dopuszczalny w danym państwie sposób. To samo dotyczy osłabiającej efektywność prawa Unii
regulacji i praktyki organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracji, która
przejawia się ingerowaniem w kompetencję sądu do niestosowania przepisów krajowych
sprzecznych z prawem unijnym81. Z tego względu autor opowiada się nie za zasadą autonomii proceduralnej, a za zasadą wykonywania prawa Unii Europejskiej za pomocą
środków prawa krajowego, „bez potrzeby tworzenia nowych specjalnych środków w prawie krajowym, co nie oznacza jednak, że środki krajowe nie będą podlegać ocenie ze
78
79
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Nie jest jednak tak, że normy procesowe w prawie Unii Europejskiej wcale nie obowiązują.
Pojęcie autonomii proceduralnej definiuje się w literaturze przedmiotu różnorodnie. Zdaniem A. Wyrozumskiej autonomia proceduralna stanowi „swobodę sądów krajowych w zakresie stosowania
wewnętrznych przepisów procesowych dla rozstrzygania o roszczeniach unijnych oraz kompetencję
państw do regulowania właściwości sądów i procedur” (A. Wyrozumska, Dochodzenie roszczeń opartych na prawie wspólnotowym przed sądami krajowymi, [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrony
prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 43). Z kolei A. Wróbel przez autonomię proceduralną
rozumie wyłącznie „kompetencję państwa członkowskiego do uregulowania właściwości sądów i procedur (sądowych) służących rozpoznawaniu roszczeń opartych na prawie wspólnotowym” (A. Wróbel,
Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sadowej w prawie Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 1, s. 35).
Autonomia proceduralna definiowana jest także jako „swoboda państw członkowskich w wyborze i regulacji środków proceduralnych, według których wykonywane mają być w prawie krajowym roszczenia
wynikające z prawa unijnego” (tak: N. Półtorak, Ochrona …, s. 62).
Wynika to z orzecznictwa TSUE, w którym podkreśla się, że stosowanie własnych, krajowych przepisów
procesowych w sprawach o roszczenia wywodzone z prawa unijnego należy do obowiązku sądu krajowego tylko wtedy, gdy brak jest unijnych przepisów procesowych. Trybunał w orzecznictwie przy
okazji analizowania podniesionej kwestii posługuje się sformułowaniem „w braku wspólnotowych/unijnych reguł procesowych”, z którego jednoznacznie wynika kompetencja Unii, jej instytucji i organów
do ustanowienia systemu reguł procesowych wiążących sądy krajowe jako prawo pochodne. Zagadnieniem tzw. autonomii proceduralnej zajmował się w swej działalności orzeczniczej także Sąd Najwyższy,
który także stoi na stanowisku, że zasada autonomii proceduralnej może doznawać ograniczeń, które
mogą być podyktowane np. potrzebą realizacji jednego z celów przepisów prawa unijnego, jakim jest
m.in. zapewnienie jednolitego jego we wszystkich państwach członkowskich (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 15 lipca 2009 r., III SK 2/09).
W wyroku Trybunału z dnia 28 czerwca 1978 r. w sprawie 70/77 Simmenthal SpA v. Amministrazione
delle finanze [1978] ECR 01453 uznano, że „sąd krajowy, który w ramach swojej jurysdykcji jest
obowiązany zastosować przepisy prawa unijnego, ma obowiązek przyznać tym przepisom pełną
skuteczność, jeżeli jest to niezbędne, odmawiając z urzędu zastosowania sprzecznych przepisów prawa
krajowego, nawet późniejszych, a także nie musi występować lub czekać na wcześniejszą derogację
takich przepisów w drodze nowelizacji lub innymi sposobami przewidzianymi w prawie konstytucyjnym”.
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względu na specjalne cele i założenia prawa unijnego”82. Nie wchodząc głębiej w problematykę pojęcia autonomii proceduralnej, godzi się jedynie wskazać, że miast autonomii proceduralnej zasadne wydaje się upowszechnienie pojęcia zasady procedur krajowych, przychylając się jednocześnie w ten sposób do stanowiska reprezentowanego
w literaturze przedmiotu przez N. Półtorak. Jej zdaniem, z czym autor w pełni się zgadza, „pojęcie to opisuje w najpełniejszym zakresie istotę omawianej reguły, a mianowicie sytuację, w której dla dochodzenia roszczeń unijnych należy stosować krajowe regulacje procesowe”83.
Jak już zostało wyżej nadmienione, zasada procedur krajowych nie oznacza zupełnej dowolności procesowej w państwach członkowskich. W związku z powoływaną
ogólnie zasadą, że sądy krajowe stosują krajowe procedury sądowe jedynie wówczas,
gdy brak jest odpowiedniej regulacji unijnej, TSUE w swoim orzecznictwie sprecyzował trzy warunki do stosowania krajowych reguł postępowania, są to: reguła celowości,
reguła praktycznej możliwości oraz reguła ekwiwalentności/niedyskryminacji. Wszystkie z nich łączy cel w postaci „stawianego sądom krajowym wymogu zabezpieczenia
praw płynących z prawa wspólnotowego na co najmniej takim samym poziomie co praw
wynikających z prawa krajowego”84. Wszystkie trzy reguły definiują warunki stawiane
sądom krajowym przy stosowaniu przez nie przepisów procedury ich państwa członkowskiego w sprawach roszczeń wywodzonych z prawa unijnego, gdy brak jest jednolitych przepisów procesowych sformułowanych na poziomie Unii.
Zgodnie z regułą celowościową nakazuje się, aby stosowanie reguł procesowych
państwa członkowskiego było poddane analizie nie tylko w kontekście całego postępowania – a zatem na różnych jego etapach, ale również w odniesieniu do całego wewnętrznego porządku prawnego danego państwa członkowskiego. Już w wyroku w sprawie Peterbroeck85 okoliczność pierwszą podniósł Trybunał i zaznaczył, że powinna ona
być badana także przez sądy krajowe jako bezpośrednio pierwsze organy stosujące prawo unijne w państwach członkowskich. Z kolei z orzeczenia wydanego przez Trybunał
w sprawie van Schijndel wywieść należy kolejne wskazanie, zgodnie z którym sąd krajowy zobowiązany jest również badać, czy dany przepis postępowania znajduje uzasadnienie w ogólnych zasadach wewnętrznego systemu prawa.
Zgodnie z kolejną z zasad, reguła praktycznej możliwości wyznacza niejako maksymalny poziom obowiązków nakładanych na strony postępowania. W orzecznictwie
TSUE przyjmuje się, że stosowanie krajowych reguł postępowania nie może utrudniać
82
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N. Półtorak, Ochrona…, s. 65.
Ibidem, s. 73.
W. Postulski, op. cit., s. 463.
Wyrok Trybunału z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout & Cie
SCS v. Belgia [1995] ECR I-4599.
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czy nawet w praktyce uniemożliwiać dochodzenia praw określonych prawem Unii Europejskiej. W orzeczeniu Amministrazione delle Finanze dello Stato Trybunał wprost
powiedział, że „przepisy postępowania nie mogą być skonstruowane w ten sposób, iż
wykonywanie praw wynikających z prawa unijnego będzie praktycznie niemożliwe”86.
Trybunał zajmował się w kontekście analizowanej reguły m.in. przepisami dotyczącymi
ciężaru dowodu i terminów. O ile regulacja tych kwestii nie jest co do zasady niezgodna
z prawem unijnym, o czym świadczy ich dalsze występowanie w procedurach państw
członkowskich, to jednak nie we wszystkich okolicznościach za takie będą one mogły
być postrzegane. W przypadku normowania rozkładu ciężaru dowodu Trybunał przyjął,
że „zasady dotyczące ciężaru dowodu muszą być dostosowane w odniesieniu do niewątpliwych przypadków dyskryminacji oraz że do skutecznego w celu stosowania zasady
równości traktowania ciężar dowodu musi przejść na stronę pozwaną, jeżeli przedstawiony jest dowód takiej dyskryminacji”87. Co zaś tyczy się kwestii terminów, to przed
przystąpieniem do analizy tego zagadnienia z perspektywy reguły praktycznej możliwości, przypomnieć należy o ich podstawowym celu, jakim jest realizacja zasady pewności
prawa. „W konsekwencji wprowadzenie terminów jest dopuszczalne, o ile są one odpowiednie dla wykonania uprawnień przez podmioty prywatne”88. Terminy te powinny być
jednak rozsądne – nie mogą powodować, że zaspokojenie roszczenia staje się niemożliwe albo nadmiernie utrudnione. Duża wrażliwość tejże materii sprawiła, że TSUE był
zmuszony wielokrotnie wypowiadać się w kwestii zgodności z prawem unijnym regulacji krajowych terminów przedawnienia roszczenia i terminów stosowania środków dochodzenia roszczeń, np. wnoszenia skarg i odwołań89. Na podstawie analizy dotychczasowego orzecznictwa TSUE rysują się różne kryteria uznania terminu za rozsądny,
a zaliczyć do nich należy, po pierwsze, uwarunkowania konkretnego systemu prawnego90. Kolejny warunek stanowią okoliczności danej sprawy – „pomimo tego, że termin
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Wyrok Trybunału z dnia 9 listopada 1983 r. w sprawie C-199/83 Amministrazione delle Finanze dello
Stato v. SpA San Giorgio. W orzecznictwie pojawiają się również innego rodzaju określenia, jak np.
„wysoce trudne”, czy „faktycznie niemożliwe”, które oddają sens przytoczonego orzeczenia i stanowią
utrwalenie linii orzeczniczej TSUE.
W. Postulski, op. cit., s. 467-468.
N. Półtorak, Ochrona…, s. 269.
Problematyka ta poruszona była m.in. w następujących orzeczeniach: wyrok Trybunału z dnia 2 grudnia
1997 r. w sprawie C-188/95 Fantask A/S i in. przeciwko Industriministeriet (Erhvervministeriet) [1997]
ECR I-6783, wyrok Trybunału z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie C-228/96 Aprile Srl, w likwidacji,
przeciwko Amministrazione delle Finanze dello Stato [1998] ECR I-7141, wyrok Trybunału (wielka
izba) z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie C-445/06 Danske Slagterier przeciwko Bundesrepublik
Deutschland Zb.Orz. 2009 r. I‑2119.
W tym miejscu warto odwołać się do opinii rzecznika generalnego R. Colomera w sprawie C-30/02,
w której uzasadnia on, że przy ocenie regulacji krajowej „należy wziąć pod uwagę ogół warunków
prawnych i faktycznych, formalnych i materialnych, wymaganych przez krajowy porządek prawny dla
dochodzenia roszczeń o zwrot. Tylko poprzez całościowe ujęcie problemu, jakiego mogą dokonać sądy
krajowe, można udzielić odpowiedzi ostatecznej”.
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obiektywnie może zostać uznany za spełniający wymagania efektywnej ochrony prawnej, to jednak w konkretnej sytuacji jego zastosowanie może prowadzić do naruszenia
tego wymogu. Okoliczności konkretnej sprawy, które wskazują, że pokrzywdzony nie
miał realnej możliwości dochowania terminu, mogą więc przełamać ocenę terminu jako
odpowiedniego dla zapewnienia skutecznej ochrony prawnej”91. W dalszej kolejności
należy zwrócić uwagę na cel regulacji92. Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność ograniczenia czasu, za jaki dopuszczalne jest wsteczne dochodzenie danego roszczenia93.
Istotne zagadnienie stanowi również ustalanie terminu z odpowiednim wyprzedzeniem94.
TSUE formułuje tu podobne warunki, jakie są znane demokratycznym państwom prawnym – wymagany jest odpowiedni okres przejściowy, ponieważ w inny sposób dochodzi
do naruszenia zasady legitymowanych oczekiwań. Mając na względzie prawo unijne,
wprowadzany termin musi odpowiadać treści zasady równoważności. Istotne jest, by
jednostka miała pewność co do terminu przedawnienia jej roszczenia. Kolejną okoliczność stanowi początek biegu terminu przedawnienia – co odgrywa szczególnie doniosłą
rolę w przypadku dyrektyw nietransponowanych do krajowych porządków prawnych95.
„Wątpliwości co do dopuszczalności wprowadzanych w prawie krajowym terminów dochodzenia roszczeń mogą wynikać także z tego, że ograniczają one dochodzenie roszczeń na podstawie orzeczenia ETS, a więc zakres czasowy orzeczeń wstępnych”96.
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N. Półtorak, Ochrona…, s. 273-274 i powołana tam literatura oraz przykłady z orzecznictwa TSUE.
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-473/00 Cofidis SA przeciwko JeanLouis Fredout [2002] ECR I-10875.
Wyrok Trybunału z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-338/91 H. Steenhorst-Neerings przeciwko
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen [1993] ECR I-5475,
wyrok Trybunału z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie C-410/92 Elsie Rita Johnson przeciwko Chief Adjudication Officer [1994] ECR I-5483, wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie
C-246/96 Mary Teresa Magorrian i Irene Patricia Cunningham przeciwko Eastern Health and Social
Services Board i Department of Health and Social Services [1997] ECR I-7153, wyrok Trybunału z dnia
16 maja 2000 r. w sprawie C-78/98 Shirley Preston i in. przeciwko Wolverhampton Healthcare NHS Trust
i in. i Dorothy Fletcher i in. przeciwko Midland Bank plc [2000] ECR I-3201, wyrok Trybunału (piąta
izba) z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C-62/00 Marks & Spencer plc przeciwko Commissioners of Customs & Excise [2002] ECR I-6325.
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 września 2002 r. C-255/00 Grundig Italiana SpA przeciwko
Ministero delle Finanze [2002] ECR I8003, wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie C-445/06 Danske Slagterier przeciwko Bundesrepublik Deutschland Zb. Orz. 2009 s. I-2119.
Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie C-208/90 Theresa Emmott przeciwko Minister for
Social Welfare i Attorney General [1991] ECR I-04269, wyrok Trybunału z dnia 27 października 1993 r.
w sprawie C-338/91 H. Steenhorst-Neerings przeciwko Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen [1993] ECR I-5475, wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 lipca
1997 r. sprawie C-114/95 Texaco A/S przeciwko Middelfart Havn, Århus Havn, Struer Havn, Ålborg
Havn, Fredericia Havn, Nørre Sundby Havn, Hobro Havn, Randers Havn, Åbenrå Havn, Esbjerg Havn,
Skagen Havn i Thyborøn Havn i Olieselskabet Danmark amba przeciwko Trafikministeriet, Fredericia
Kommune, Køge Havn, Odense Havnevæsen, Holstebro-Struer Havn, Vejle Havn, Åbenrå Havn, Ålborg
Havnevæsen, Århus Havnevæsen, Frederikshavn Havn, Esbjerg Havn [1997] ECR I-4263.
N. Półtorak, Ochrona…, s. 283.
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Ostatni z rzeczonych warunków stosowania krajowych przepisów procesowych –
reguła ekwiwalentności (zakaz dyskryminacji)97 – wskazuje, że „środki prawne dostępne do zapewnienia przestrzegania prawa krajowego muszą być dostępne na takich samych zasadach do zapewnienia przestrzegania prawa wspólnotowego”98. Zasada ta nie
sprowadza się jednocześnie do procesowego faworyzowania spraw z elementem unijnym, ale takiego stosowania przepisów proceduralnych, które umożliwią równie pełną,
jak w przypadku przepisów krajowych, realizację postanowień aktów Unii. Tak samo
względem spraw unijnych materialnie różnej kategorii uzasadnione jest stosowanie różnych procedur. „W ekwiwalentności najważniejsze jest zwalczanie krajowych zasad
procesowych mających na celu nieprzychylne nastawienie do stosowania normy wspólnotowej, co najczęściej wyraża się poprzez zaniechanie ich stosowania przez sąd krajowy. Natomiast celem stosowania omawianej zasady przez sąd krajowy jest zapewnienie
normie wspólnotowej minimalnej skuteczności, a więc przynajmniej równoważnej, porównywalnej ze skutecznością normy prawa krajowego”99. W przypadku wystąpienia
niezgodności wskazanego wyżej celu z normą procesową konsekwencją jest pominięcie
takiej normy prawa krajowego w danym postępowaniu100.
Nazwa organu krajowego nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy na gruncie
przepisów prawa UE należy go traktować jako sąd unijny. Wprawdzie zasada organizacyjnej autonomii sądów państw członkowskich nie pozbawia państw członkowskich
prawa do decydowania o swojej organizacji wewnętrznej wymiaru sprawiedliwości, to
jeszcze raz wypada wskazać, że do kompetencji TSUE należy ocena, czy dany organ
krajowy charakteryzuje się cechami pozwalającymi uznać go za sąd unijny. Kluczową
rolę w tej ocenie odgrywa sporność postępowania toczącego się przed organem, a zatem
wykonywanie funkcji sądowej. Sąd krajowy jest pierwszym i najbliższym jednostce
miejscem, w którym może ona dochodzić ochrony swych praw. To w sądzie krajowym
– w razie potrzeby, winno dojść do stosowania prawa unijnego. Sprawia to, że na państwa członkowskie nałożono obowiązek zapewnienia obywatelom możliwości skutecznego dochodzenia przed sądami krajowymi praw. Stosowanie prawa unijnego przez
sądy krajowe odbywa się w zasadzie w ramach struktury sądownictwa wykształconej
97
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D. Kornobis-Romanowska wskazuje także na inne określenia: zasada zgodności, kompatybilności,
równoważności, równoważnego traktowania (D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 68).
W. Postulski, op. cit., s. 462.
D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 69.
Wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG i Rewe-Zentral AG
przeciwko Landwirtschaftskammer für das Saarland [1976] ECR 1989, wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 45/76 Comet BV przeciwko Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043,
wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie 811/79 Amministrazione delle finanze
dello Stato przeciwko Ariete SpA [1980] ECR 02559, wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca
1980 r. w sprawie 826/79 Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Sas Mediterranea importazione, rappresentanze, esportazione, commercio (MIRECO) [1980] ECR 02545.
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autonomicznie w każdym z państw członkowskich. Unia Europejska nie narzuca państwom członkowskim swoich ścisłych przepisów regulujących ustrój sądownictwa.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie jednolitości stosowania prawa UE, z zastrzeżeniem regulacji art. 6 TUE, w zasadzie bez ograniczeń w tej sferze na poziomie ponadnarodowym.
Ze względu na brak legalnej definicji pojęcia „sąd krajowy” w prawie Unii Europejskiej pozycja sądów krajowych w systemie ochrony prawnej UE wciąż jest określana. Od sądów krajowych jako organów państw członkowskich wymaga się zapewnienia
obiektywnej efektywności norm prawa Unii w wewnętrznych porządkach prawnych.
Przede wszystkim chodzić tu będzie o obowiązek orzekania na podstawie przepisów
prawa UE. Jednocześnie dokonywanie wykładni prawa krajowego odbywać się powinno w świetle celów i brzmienia prawa unijnego. Samym sądom krajowym przyznano
przy tym prawo i jednocześnie obowiązek występowania z pytaniami prejudycjalnymi.
Sądom krajowym przydano kompetencję do stosowania środków zabezpieczających
i orzekania o zwrocie świadczeń nienależnych. Wśród zasad pierwszej generacji na wyróżnienie zasługuje również egzekwowanie orzeczeń TSUE i decyzji instytucji UE zawierających zobowiązania pieniężne przez sądy krajowe.
Sąd krajowy jako sąd unijny w stosowaniu prawa UE jest zmuszony stosować procesowe prawo krajowe. Niemniej samo gwarantowanie praw przyznanych prawem UE
z wykorzystaniem krajowych norm procesowych nie może być jakiekolwiek. Autonomia procesowa prawa krajowego nie oznacza, że państwa członkowskie mogą wprowadzać lub zachowywać dowolność regulacji prawnej w zakresie środków dochodzenia
roszczeń z elementem unijnym – a zatem, by procedury krajowe były w pełni autonomiczne, nie mogą one uniemożliwiać pełnego zastosowania przepisu unijnego.
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Pytania prejudycjalne sądów do TS UE
1. Zagadnienia wstępne
Podstawą prawną procedury pytań prejudycjalnych jest art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi:
„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie
prejudycjalnym:
a) o wykładni Traktatów,
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki
organizacyjne Unii.
W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego
z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna
do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem
krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego,
sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie1”.
Do czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony w ramach unijnego systemu ochrony
prawnej istniało kilka typów procedury pytań prejudycjalnych. Zasadnicza procedura
ujęta była w art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Specjalne procedury były przewidziane odnośnie do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Art. 68 TWE modyfikował procedurę ujętą w art. 234 TWE w obrębie Tytułu
IV TWE – Wizy, azyl, migracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem
osób. Odnośnie do procedury stosowanej w zakresie współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych, czyli ówczesnego trzeciego filaru Unii Europejskiej, art. 35 TUE
modyfikował stosowanie TWE.
Traktat lizboński wprowadził jednolitą procedurę postępowania prejudycjalnego,
która została określona w art. 267 TFUE. Na jego podstawie Trybunał został wyposażony
w pełną jurysdykcję w ramach Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.
1

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., p. 0001–0390.
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Został jednak wprowadzony pięcioletni okres przejściowy w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, gdzie do upływu tego czasu będą w dalszym ciągu
obowiązywać odstępstwa przewidziane w art. 35 TUE.
Ponadto procedura dotyczącą pytań prejudycjalnych została przewidziana także
w umowach zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej2.
Dodatkowo szczegółową regulację dotycząca procedury pytań prejudycjalnych zawiera Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w art. 23–24, a także Regulamin Trybunału Sprawiedliwości w rozdz. 9 w art. 104–104b. Sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał Notę informacyjną, która dotyczy składania przez
sądy państw członkowskich wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym.
Mimo że Nota nie ma mocy wiążącej, jest bezsprzecznie istotną instrukcją dla sądów
krajowych. W dokumencie tym, na podstawie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, ujęto warunki, jakie powinno spełniać pytanie prejudycjalne3.
Prawo unijne jest najczęściej stosowane przez sądy państw członkowskich, dlatego
że staje się ono częścią porządków prawnych tych państw. Na prawo to można powoływać się przez sądami krajowymi zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Do obowiązków sądów państw członkowskich należy zapewnienie efektywności i skuteczności
norm prawa unijnego. W skład systemu organów ochrony prawnej w ramach Unii Europejskiej zalicza się nie tylko sądy unijne, ale również sądy krajowe. Sądy krajowe funkcjonują opierając się na zasadzie autonomii proceduralnej, tak więc nie podlegają one
hierarchicznie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie zasady działania
unijnego systemu prawnego, a także stosowanie go w sposób zdecentralizowany może
skutkować rozbieżnościami w interpretacji prawa unijnego w konkretnych państwach
członkowskich. Mając na uwadze możliwość odmiennej interpretacji prawa, w art. 9
Traktatu o Unii Europejskiej Trybunałowi Sprawiedliwości nadano istotną rolę stania na
straży poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów.
Wypełnienie przez Trybunał Sprawiedliwości tego powierzonego mu zadania jest
możliwe dzięki współpracy między sądami państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości w trybie pytań prejudycjalnych. Mechanizm ten pozwala Trybunałowi kontrolować działania państw członkowskich, a nie jedynie instytucji i organów unijnych.
Głównym założeniem takiej struktury jest umożliwienie jednostkom realizacji praw,

2

3

M.in. pierwszy protokół do konwencji rzymskiej w sprawie prawa właściwego do zobowiązań umownych z 1989 r.
I. Skomerska-Muchowska, Pytania prejudycjalne sądów krajowych, [w:] A. Wyrozumska (red.), System
ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. V-304–305.
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nadanych im w ramach systemu unijnego, w sposób jak najbardziej efektywny na polu
krajowych porządków prawnych4.
Często podkreśla się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, że pytanie prejudycjalne wydawane na podstawie art. 267 TFUE jest istotnym instrumentem współdziałania sądów krajowych z Trybunałem. W ramach tego trybu Trybunał udziela sądom
krajowym instrukcji co do wykładni prawa unijnego, które są konieczne do wydania
rozstrzygnięcia sporów rozpatrywanych przez te sądy.
Udzielając odpowiedzi na zadane przez sąd państwa członkowskiego pytanie prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości ukształtował podstawowe zasady dotyczące skutku prawa Unii w porządkach prawnych obowiązujących w krajach członkowskich,
w tym przede wszystkim bezpośredni i pośredni skutek norm unijnych czy prymat prawa unijnego nad prawem krajowym. Tak więc, funkcja pytań prejudycjalnych nie tylko
oddziałuje na spójność systemu prawna unijnego, ale także istotnie wpływa na rozwój
całego systemu prawnego Unii Europejskiej5.
Pytania prejudycjalne są wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach postępowania toczącego się przed sądem krajowym. Mimo że podstawa
prawna do wniesienia pytania prejudycjalnego zawarta jest w prawie unijnym – Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to jednak problem w zakresie prawa unijnego toczy
się na zasadach określonych w krajowych przepisach proceduralnych. Krajowe przepisy
regulują również charakter oraz skutki postanowienia o zwróceniu się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości. Zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym ma charakter proceduralny. Sama decyzja o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości może przybrać
dowolną formę, która jest uregulowana na gruncie krajowego porządku prawnego.
W ramach krajowego systemu prawnego każde państwo rozstrzyga kwestię zaskarżalności decyzji o zwróceniu się z pytaniem prejudycjalnym. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości nie zostaje wstrzymane w przypadku zaskarżenia decyzji dotyczącej pytania prejudycjalnego. Jednakże rozstrzygnięcie sądu krajowego wyższej
instancji, które uchyla decyzję w kwestii wniesienia pytania prejudycjalnego, skutecznie
blokuje wydanie rozstrzygnięcia w sprawie pytania prejudycjalnego6.
Możliwość zmiany przez sądy wyższej instancji postanowień o zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym może zdecydowanie ograniczyć prawo sądów krajowych do wystąpienia z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości. Jest to możliwie
4

5
6

M. Wąsek-Wiaderek, Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych, [w:] M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red.), Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Warszawa
2007, s. 19–20.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-306.
S. Biernat, Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych,
[w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. I-391.
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w przypadku, gdy sąd wyższej instancji, wydając postanowienie, może spowodować, że
wniosek taki staje się bezskuteczny, a sąd zwracający się z pytaniem prejudycjalnym
wznawia zawieszone postępowanie główne.
W linii orzeczniczej Trybunału rozstrzygnięte zostało, że prawo sądu krajowego do
zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym nie może być podważone z uwagi na to, że
zastosowano przepisy prawa krajowego dotyczące prawa do zaskarżenia postanowienia
w sprawie wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału i pozwalają sądowi odwoławczemu na zmianę tego postanowienia, uchylenie jego, a także nakazanie sądowi,
który zwrócił się z wnioskiem o pytanie prejudycjalne, podjąć ponownie zawieszony proces krajowy. Dlatego też Trybunał Sprawiedliwości „powinien w celu zachowania jasności i pewności prawa, traktować postanowienie w sprawie wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym jako wiążące i powinno ono być skuteczne tak długo, aż zostanie wycofane
lub zmienione przez sąd, który je wydał, gdyż jedynie ten sąd może decydować o jego
wycofaniu lub zmianie”7. Tak sformułowane założenie pozwala na jednoczesne uwzględnienie autonomii proceduralnej obowiązującej na gruncie systemów prawnych państw
członkowskich, przy równoległym zapewnieniu efektywnego korzystania sądów krajowych z prawa do wniesienia wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego.
Należy mieć na uwadze, że z momentem wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
sprawa główna nie jest przenoszona do rozpatrzenia przez Trybunał, ponieważ nie jest
on sądem wyższej instancji w stosunku do sądów krajowych i sądy te nie tworzą z Trybunałem hierarchicznego systemu8.

2. Podmioty uprawnione do zwrócenia się z pytaniem
prejudycjalnym
Na podstawie art. 267 TFUE uprawnienie do zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają sądy państw członkowskich. Jednak sam Traktat nie formułuje pojęcia sądu. Definicji tej należy szukać
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, które w tej kwestii jest niekonsekwentne
i bywa również sprzeczne. Brak jednak wątpliwości, że „sąd” jest terminem prawa unijnego i jego interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z autonomiczną wykładnią
Trybunału. Trybunał ocenia swoją kompetencję do udzielenia odpowiedzi na pytanie
prejudycjalne pod kątem wniesienia przez uprawniony do tego podmiot zawsze ad casum, więc to sam Trybunał decyduje, jaki podmiot mieści się w zakresie pojęcia „sądu

7
8

I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-308.
Ibidem.
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krajowego”9. Patrząc z perspektywy dotychczasowego orzecznictwa Trybunału, można
stwierdzić, że za sąd może zostać uznanych wiele podmiotów, które tak naprawdę
w krajowym systemie nie posiadają takiego statusu. Dokonując analizy pod tym kątem,
Trybunał kieruje się zazwyczaj kilkoma kryteriami, które nie muszą być spełnione łącznie: utworzenie danego organu na podstawie prawa, uprawnienie jego do orzekania
w procedurze spornej, orzekanie na podstawie prawa oraz niezawisły charakter10. Trybunał przy ustalaniu właściwości podmiotu do zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym kieruje się raczej jego pozycją, a także funkcjami przydanymi i wykonywanymi
przez ten organ11.
Jedne z istotniejszych wskazówek w tej materii, którymi kieruje się Trybunał, zostały zawarte w wyroku w sprawie C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll, zgodnie z którym
„w celu ustalania, czy organ odsyłający ma charakter sądu [...], co jest kwestią wewnętrzną wspólnotowego porządku prawnego, Trybunał kieruje się całością okoliczności sprawy, w szczególności podstawą prawną istnienia organu, jego stałym lub tymczasowym charakterem, obligatoryjnym charakterem jego jurysdykcji, kontradyktoryjnością
postępowania, stosowaniem przez organ przepisów prawa oraz jego niezależnością”12.
Bez wątpienia w tym zakresie znaczący jest również wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C 506/04 Graham J. Wilson przeciwko Ordre des avocats du Barrenu
de Luxembourg, w którym to TS stwierdza: „47. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
sądowej praw przyznanych dyrektywą 98/5 organ rozpatrujący odwołania od decyzji
o odmowie rejestracji, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, powinien odpowiadać
pojęciu sądu w rozumieniu przyjętym w prawie wspólnotowym. 48. Pojęcie to zostało
ograniczone w orzecznictwie Trybunału dotyczącym pojęcia sądu krajowego w rozumieniu art. 234 TWE [obecnie art. 267 TFUE – J.M.] przez określenie pewnych kryteriów, jakim musi odpowiadać organ, jak powołanie na podstawie ustawy, wyłączna właściwość do rozpatrywania określonego rodzaju sporów, kontradyktoryjność postępowania
i stosowanie przepisów prawa [...]. 49. Pojęcie niezawisłości, integralnego elementu sądzenia, wymaga przede wszystkim, by organ był podmiotem trzecim w stosunku do organu, który wydał decyzję. 50. Pojęcie to zawiera ponadto dwa elementy. 51. Pierwszy
– zewnętrzny – zakłada ochronę organu przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi,
9

10

11
12

M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2012,
s. 33.
R. Ostrihansky, Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, [w:] M.M. KenigWitkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 355.
M. Taborowski, op. cit.
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll, Zb. Orz 2006 I-03561;
zob. w szczególności wyroki: z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult, [1997] ECR
I-4961; z dnia 21 marca 2000 r. w sprawach połączonych od C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa i in.
[2000] ECR I-01577; z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99 Salzmann [2001] ECR I-4421, oraz
z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C-182/00 Lutz i In, [2002] ECR I-547.
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mogącymi zagrozić niezależności osądu przez jego członków rozpatrywanych sporów
[...]. 52. Drugi element – wewnętrzny – łączy się z pojęciem bezstronności i dotyczy
jednakowego dystansu do stron sporu i ich interesów w odniesieniu do jego przedmiotu.
Element ten to wymaganie obiektywizmu [...]. 53. Gwarancje niezawisłości i bezstronności wymagają istnienia zasad, w szczególności co do składu organu, mianowania,
okresu trwania kadencji oraz powodów wyłączenia i odwołania jego członków, pozwalających wykluczyć w przekonaniu podmiotów prawa wszelką uzasadnioną wątpliwość
co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz neutralności w odniesieniu do pozostających w sporze interesów [...]”13.
Po analizie orzecznictwa TS UE można dojść do wniosku, że nadaje on uprawnienie do zwracania się z pytaniami prejudycjalnymi wszystkim sądom, które wydają orzeczenia wywołujące skutek prawny wobec jednostek oraz mają wpływ na stosowanie
prawa unijnego.
Zgodnie z art. 267 TFUE obowiązkowo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału
zwraca się sąd, od którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego. Według teorii abstrakcyjnej sądami ostatniej instancji są sądy zajmujące
najwyższe miejsce w strukturze sądownictwa poszczególnych państw członkowskich.
W teorii konkretnej z kolei określa się mianem sądu ostatniej instancji sąd nie według
jego miejsca w hierarchii, ale w zależności od rodzaju postępowania i rozstrzygnięć procesowych, jakie mogą być podjęte w tym postępowaniu. Zgodnie z tą teorią sądem ostatniej instancji jest sąd, który ze względu na charakter sporu jest ostatnią instancją w konkretnej sprawie, a którego orzeczenie w danym przypadku nie będzie mogło być już
wzruszone przez skorzystanie ze środka odwoławczego14.
Zwracając się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości, sąd może
działać zarówno z urzędu, jak na wniosek stron15, jednakże samo prawo skierowania
pytania do Trybunału przysługuje jedynie sądowi, a nie stronom postępowania toczącego się przed sądem krajowym16.

3. Zakres przedmiotowy pytania prejudycjalnego
Art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w ramach procedury pytań prejudycjalnych
w kwestii:
13
14

15
16

I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-312.
A. Kastelik-Smaza, Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona
praw jednostki, Warszawa 2010, s. 119.
Por. Nota informacyjna pkt 20.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-318.
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–– wykładni Traktatów,
–– ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
Do zadań Trybunału Sprawiedliwości na podstawie powyższego przepisu w takim
razie należy wykładnia Traktatów, czyli wykładnia prawa pierwotnego. Jednakże, co
warto zaznaczyć, do kompetencji Trybunału nie należy kontrola legalności prawa pierwotnego. Przyjmuje się szerokie rozumienie pojęcia Traktatów17, tak więc w zakres aktów podlegających wykładni Trybunału zaliczyć trzeba Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, traktaty zmieniające oraz traktaty akcesyjne, również postanowienia
ujęte w Karcie Praw Podstawowych (art. 6 ust. 1 TUE nadał Karcie taką samą moc prawną jaką mają traktaty)18. Ponadto, Trybunał dokonuje wykładni decyzji Rady lub Rady
Europejskiej, które mają charakter konstytucyjny, czyli przyjmowanych należycie z mechanizmami konstytucyjnymi19.
Akty przyjęte przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii także
mogą zostać poddane, w ramach procedury pytania prejudycjalnego, wykładni przez
Trybunał Sprawiedliwości. W tym przypadku w ramach pojęcia aktu prawnego zalicza
się nie tylko akty wiążące, czyli rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, ale również akty
o charakterze niewiążącym, takie jak zalecenia czy akty nienazwane, w tym deklaracje,
wytyczne i rezolucje. Podobnie jest w odniesieniu do umów międzynarodowych zawartych przez Unię Europejską, które jednocześnie zostały podpisane przez państwa członkowskie20.
Dopiero w Traktacie z Lizbony została rozszerzona jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości w stosunku do aktów prawa wtórnego Unii. Poprzednio obowiązujący w tej
materii art. 234 TWE, przyznawał kompetencję dla Trybunału tylko odnośnie do wykładni i ważności aktów instytucji unijnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także
wykładni statutów organów, które zostały utworzone na podstawie aktu Rady, w przypadku gdy było to przewidziane w statutach. Aktualnie w obrębie jurysdykcji Trybunału
Sprawiedliwości znajdują się więc wszystkie akty wydawane przez instytucje, organy
i jednostki organizacyjne Unii, bez względu na sposób ich powołania oraz zastrzeżenia
nadającego Trybunałowi taką kompetencję21.
Szeroka jurysdykcja odnośnie do aktów, które mogą zostać poddane wykładni Trybunału Sprawiedliwości, została wymieniona w art. 288 TFUE. Zaliczyć, więc do nich
17
18
19
20
21

Ibidem.
A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 22.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-318.
A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 22 i n.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-318 i n.
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należy nie tylko akty prawnie wiążące, ale również akty niewiążące. Brak wątpliwości
w tej kwestii został potwierdzony w jednym z orzeczeń Trybunału, w którym stwierdził
on, że: „1. Inaczej niż art. 173 TWE [obecnie art. 267 TFUE- J.M.], który wyklucza
kontrolę ze strony Trybunału aktów o charakterze zaleceń, art. 177 TWE [obecnie
art. 267 TFUE- J.M.] przyznaje Trybunałowi jurysdykcję do wydawania orzeczeń prejudycjalnych w sprawie ważności i interpretacji wszystkich aktów instytucji Wspólnoty
bez wyjątku. Ma on zatem jurysdykcję do orzekania w sprawie wykładni zaleceń przyjętych na podstawie Traktatu”22.
Traktat z Lizbony wprowadził istotną zmianę dotyczącą zakresu aktów prawnych,
których Trybunał wykładni może dokonać. Materia ta została rozszerzona na wszystkie
akty, które są wydawane przez organy lub jednostki organizacyjne Unii. Rozszerzono
przez to możliwość wniesienia pytania prejudycjalnego także względem decyzji wydawanych przez agencje wykonawcze, które zajmują się m.in. administracją programów
Unii Europejskiej, oraz inne agencje Unii, w tym względem decyzji wydawanych przez
Europol, jednakże tylko w sytuacji, jeżeli ich celem jest wywołanie skutków prawnych,
a proces ich kontroli albo ich interpretacja okaże się konieczna do wydania przeczenia
przez sąd krajowy23.
Trybunał Sprawiedliwości posiada również kompetencje do dokonania wykładni
wyroku prejudycjalnego, który już wcześniej został wydany, jednakże nie jest badana
przez Trybunał ważność samego wyroku24.
Trybunał nie jest upoważniony do dokonywania wykładni w obrębie umów międzynarodowych zawieranych przez państwa członkowskie25, a niemieszczących się w zakresie struktury traktatów, a przede wszystkim nie jest upoważniony do dokonywania
wykładni przepisów prawa krajowego, nawet jeśli zostały one przyjęte, żeby wdrożyć
prawo wspólnotowe do krajowego systemu prawnego. Swego czasu dyskusyjna i problematyczna stała się „linia orzeczeń Dzodzi”, która to przyznała Trybunałowi prawo do
udzielania odpowiedzi na pytania prejudycjalne także w ramach sporów krajowych, nawet bez elementu wspólnotowego, w przypadku gdy na podstawie prawa krajowego lub
22

23
24

25

Wyrok TS z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie C-322/88 Salvatore Grimaldi v. Fonds des maladies professionnelles.[1989] ECR I-4407.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-320 i n.
Szerzej Postanowienie TS z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie 69/85 Wünsche Handelsgesellschaft,
[1986] ECR 947: „[…] nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby sąd krajowy skierował do trybunału
kolejne pytanie prejudycjalne w danej sprawie, którego celem jest dokonanie wykładni uprzednio
wydanego orzeczenia. Jest to uzasadnione wtedy, gdy sąd ma trudności w zrozumieniu lub zastosowaniu orzeczenia prejudycjalnego, gdy pojawia się nowa kwestia wymagająca wyjaśnienia lub gdy
pojawią się nowe okoliczności, które mogą spowodować udzielenie odmiennej odpowiedzi zadane
wcześniej pytania […]”.
C. Mik, Trybunał Sprawiedliwości wobec autonomii sądu krajowego w zakresie wnoszenia pytań prejudycjalnych, [w:] C. Mik (red.), Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury
prejudycjalnej w Polsce, Toruń 2006, s. 72 i n.
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warunków zawartych w umowie prywatnej przepisy wspólnotowe mają zastosowanie do
rozstrzygnięcia sporu zawisłego przed sądem krajowym26. Ta linia orzecznicza spotkała
się z dość krytycznymi uwagami, w szczególności ze strony doktryny.
Na podstawie art. 267 TFUE sądy krajowe mogą zadawać pytania prejudycjalne
w zakresie wykładni prawa Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że sądy krajowe mają
prawo, a w niektórych przypadkach są wręcz zobowiązane do wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym. Zobowiązane do wniesienia pytania prejudycjalnego są sądy, od których rozstrzygnięcia nie można się odwołać. Znaczące złagodzenie tego obowiązku nastąpiło na podstawie orzeczenia TS w sprawie 283/81 CILFIT i inni przeciwko Minister
della Sanitá27. Zdefiniowana została wówczas formuła CILFIT, która stanowi: „Sąd,
którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, jest zobowiązany – w przypadku gdy powstaje przed nim pytanie dotyczące prawa wspólnotowego – do spełnienia swojego obowiązku przedłożenia pytania, chyba że stwierdził on,
że podniesione pytanie nie jest istotne dla sprawy lub że dany przepis prawa wspólnotowego stanowił już przedmiot wykładni Trybunału, lub że prawidłowe stosowanie prawa
wspólnotowego jest tak oczywiste, że nie pozostawia ono miejsca na jakiekolwiek racjonalne wątpliwości; istnienie takiej ewentualności należy oceniać z uwzględnieniem
cech charakterystycznych prawa wspólnotowego i szczególnych trudności, jakie sprawia jego wykładnia, oraz niebezpieczeństwa rozbieżności w orzecznictwie wewnątrz
Wspólnoty”28.
Powyższe rozstrzygnięcie Trybunału stało się podstawą do określenia sytuacji,
w których sąd ostatniej instancji nie ma obowiązku zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości. Takie przypadki występują, gdy:
–– decyzja w kwestii wykładni prawa unijnego nie jest niezbędna do wydania rozstrzygnięcia w sprawie,
–– decyzje uprzednio wydane przez Trybunał odnosiły się już do kwestii prawnych,
których dotyczy pytanie, bez względu na rodzaj postępowania prowadzącego do
tych decyzji, także w przypadku gdy kwestie, o które chodzi, nie są całkowicie
identyczne,
–– zastosowanie prawa unijnego jest na tyle oczywiste, że nie wzbudza żadnych
wątpliwości.
Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że sąd krajowy ma możliwość
wniesienia pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli twierdzi, że
26

27

28

Szerzej S.L. Kaleda, Właściwość Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń wstępnych w sytuacji krajowej, [w:] S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000, s. 137 i n.
Wyrok z dnia 6 października 1982 r. w sprawie C-283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della Sanità, [1982] ECR 3415.
Ibidem.
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uzyskanie na to pytanie odpowiedzi jest konieczne do wydania rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu29. Do obowiązków sądu krajowego, od którego orzeczeń nie może
zostać wniesione odwołanie na podstawie prawa wewnętrznego, należy zwrócenie się
z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału. Jednakże w przypadku, gdy Trybunał orzekał
już uprzednio w takiej kwestii w podobnej sprawie i została ona już przez niego wyjaśniona to sąd krajowy jest zwolniony z tego obowiązku30.
Jest to doktryna acte éclairé, której źródeł należy szukać w wyroku Trybunału
w sprawie Da Costa31. W orzeczeniu tym TS stwierdził, że: „Obowiązek nałożony przez
art. 177 [obecnie art. 267 TFUE- J.M.] akapit trzeci Traktatu o EWG na sądy krajowe,
których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, może być
pozbawiony celowości z racji mocy wiążącej wykładni dokonanej przez Trybunał na
mocy art. 177 w przypadku, gdy podniesione pytanie jest materialnie identyczne z pytaniem, które stanowiło już przedmiot orzeczenia wydanego w trybie prejudycjalnym
w podobnym przypadku.
Trybunał orzekając w ramach art. 177, podejmuje się wywnioskować o znaczeniu
norm wspólnotowych z brzmienia i ducha Traktatu, zastosowanie tak zinterpretowanych
norm należy natomiast do sędziego krajowego.
Art. 177 pozwala zawsze sądowi krajowemu, jeśli uzna to za stosowne, na ponowne zadawanie pytań w kwestii wykładni, nawet jeśli były one już przedmiotem orzeczenie prejudycjalnego w podobnej sprawie”32.
W orzeczeniu w sprawie CILFIT, mimo że generalnie stanowiący o doktrynie acte
clair, Trybunał potwierdził słuszność zasady acte éclairé, to: „Jednakże sąd, którego
orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, jest zobowiązany –
w przypadku gdy powstaje przed nim pytanie dotyczące prawa wspólnotowego – do
spełnienia swojego obowiązku przedłożenia pytania, chyba że stwierdził on, że [...] dany
przepis prawa wspólnotowego stanowił już przedmiot wykładni przez Trybunał”33.
W granicach tej doktryny acte éclairé nie jest wymagane dokładne spełnienie przesłanki materialnej identyczności. Uzasadnieniem dla braku obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym jest możliwość korzystania z utrwalonego orzecznictwa TS, który rozstrzygnął uprzednio sporną kwestię prawną – bez względu na rodzaj postępowania,
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Zob. Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie
prejudycjalnym, , Dz. Urz. UE C 160/01 z 28.05.2011 r., § 11.
J. Skrzydło, Doktryna acte éclairé w orzecznictwie Trybunału Wspólnoty Europejskiej i sądów krajów
członkowskich Unii Europejskiej, „Studia Prawno-Europejskie” 1997, t. 2, s. 143 i n.
Wyrok z dnia 27 marca 1963 r. od 28 do 30/62 w sprawie Da Costa en Schaake NV, Jakob Mejer, NV,
Horst-Holland NV v. Netherland Inland Revenue Administration, [1963] ECR 31.
Ibidem.
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które było źródłem tego orzecznictwa. Jest tak także w przypadku, gdy sporne pytania
nie są w pełni identyczne34.
Na podstawie doktryny acte éclairé sądy krajowe zwolnione są z obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości, jednakże doktryna ta
nie znosi uprawnienia sądu do wystąpienia z takim pytaniem35.
To od oceny sądu krajowego, zarówno tego, na którym ciąży obowiązek zadania
pytania prejudycjalnego, jak i sądu posiadającego uprawnienia w tej materii, zależy, czy
istnieje konieczność uzyskania odpowiedzi, która jest niezbędna do wydania rozstrzygnięcia. Ponadto należy pamiętać, że sądy krajowe nie mają obowiązku zadania pytania
prejudycjalnego Trybunałowi, jeżeli już wcześniej Trybunał rozpatrywał i wyjaśnił podobną sprawę.
Źródłem rozszerzenia tej zasady jest wspomniane wyżej orzeczenie w sprawie
283/81 CILFIT. Trybunał w tym wyroku: „uznał, że sąd, od którego nie przysługuje odwołanie, może nie wnosić pytania, jeśli podobna, niekoniecznie zatem materialnie identyczna, kwestia wykładni prawa Unii zastała wyjaśniona już przez Trybunał Sprawiedliwości, bez względu na tryb, w jakim to nastąpiło, w orzeczeniu w podobnej sprawie”36.
Bazując na orzecznictwie Trybunału, sąd krajowy sam może wyinterpretować jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jeżeli podobna kwestia była już przedmiotem wyjaśnienia przez TS. W takim przypadku sąd krajowy może odstąpić od skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości. Nie jest jednak zakazane ponowne
zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym, nawet w przypadku, gdy podobna kwestia
była już wcześniej wyjaśniana.
W sytuacji, gdy już wcześniej podobna sprawa była wyjaśniana, a mimo to sąd
krajowy zwraca się z pytaniem prejudycjalnym, Prezes TS zleca sekretarzowi TS poinformowanie sądu krajowego, o tym, że podobna sprawa była już rozpatrywana. Sąd krajowy może wówczas wycofać pytanie37.
Na podstawie art. 104 § 3 Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Trybunał może
rozpatrzeć merytorycznie także podtrzymane przez sąd krajowy pytanie i wydać postanowienie z uzasadnieniem, które zawiera odesłanie do orzecznictwa TS.
Druga z doktryn stosowanych nie tylko w celu odciążenia Trybunału, ale także
w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów w procesie toczącym się przed sądem krajowym,
to doktryna acte clair. Została ona wywiedziona z orzeczenia zapadłego w sprawie CILFIT, o której już wyżej wspomniano.
34
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Ibidem.
K. Pazderska, Art. 177 Traktatu Wspólnoty Europejskiej. Procedura współpracy między sądami. „GS”
1999, nr 5, s. 15–16.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-342 i n.
Zob. wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01 Köbler v. Austria, [2003] ECR I-10239.
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„Art. 177 [obecnie art. 267 – J.M.] akapit trzeci Traktatu EWG powinien być interpretowany w ten sposób, że sąd, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według
prawa wewnętrznego, jest zobowiązany – w przypadku gdy powstaje przed nim pytanie
dotyczące prawa wspólnotowego – do spełnienia swojego obowiązku przedłożenia pytania, chyba że stwierdził on, że podniesione pytanie nie jest istotne dla sprawy lub że
dany przepis prawa wspólnotowego stanowił już przedmiot wykładni przez Trybunał
lub, że prawidłowe stosowanie prawa wspólnotowego jest tak oczywiste, że nie pozostawia ono miejsca na jakiekolwiek racjonalne wątpliwości; istnienie takiej ewentualności
należy oceniać z uwzględnieniem cech charakterystycznych prawa wspólnotowego
i szczególnych trudności, jakie sprawia jego wykładnia oraz niebezpieczeństwo rozbieżności w orzecznictwie wewnątrz Wspólnoty”38.
Zgodnie z art. 103 ust. 3 Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości w sytuacji, gdy
sąd krajowy wniesie pytanie prejudycjalne w sprawie oczywistej Trybunał może orzec
postanowieniem z uzasadnieniem uprzednim po powiadomieniu sądu krajowego, po
wysłuchaniu ewentualnych uwag przedstawionych przez uprawnione podmioty oraz
wysłuchaniu rzecznika generalnego.
W wyroku przedstawionym powyżej zostały zawarte pewne ograniczenia stosowania doktryny acte clair:
„Prawidłowe stosownie prawa wspólnotowego może być tak oczywiste, że nie pozostawia ono miejsca na jakiekolwiek racjonalne wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia postawionego pytania. Zanim sąd krajowy stwierdzi zaistnienie takiej sytuacji,
musi być on przekonany, że taka sama oczywistość zachodzi również w opinii sądów
innych państw członkowskich i Trybunału Sprawiedliwości.
Jedynie wtedy, gdy spełnione są te przesłanki, sąd krajowy może zaniechać przedłożenia tego pytania Trybunałowi i rozstrzygnąć ją na własną odpowiedzialność. Jednakże istnienie takiej możliwości należy oceniać z uwzględnieniem cech charakterystycznych prawa wspólnotowego i szczególnych trudności, jakie sprawia jego
wykładnia.
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że akty prawa wspólnotowego są redagowane w wielu językach i różne wersje językowe są na równi autentyczne; wykładnia
przepisu prawa wspólnotowego wymaga zatem porównania poszczególnych wersji językowych.
Następnie należy zauważyć, że nawet w przypadku dokładniej zgodności wersji
językowych prawo wspólnotowe stosuje właściwą sobie terminologię. Ponadto należy
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Wyrok z dnia 6 października 1982 r. w sprawie C-283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della Sanità, [1982] ECR 3415.
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podkreślić, że pojęcia prawne nie mają koniecznie tej samej treści w prawie wspólnotowym i w poszczególnych systemach prawa krajowego.
Wreszcie każdy przepis prawa wspólnotowego powinien być ujmowany w swoim
kontekście i interpretowany w świetle wszystkich przepisów tego prawa, jego celów
i stanu rozwoju w czasie, gdy dany przepis ma zostać zastosowany”39.
Mimo że w rozstrzygnięcie w sprawie CILFIT dotyczyło sądów krajowych, od
których orzeczeń nie ma możliwości odwołania, to jednak na zasadzie analogii sądy
niższej instancji formułę CILFIT powinny traktować jako wskazówkę.
Według reguł przyjętych przez Trybunał w tym wyroku za acte clair (sprawa oczywista) należy uznać taki akt, który jest jasny, oczywisty i nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Na tę doktrynę można powoływać się jedynie w zakresie interpretacji prawa,
nie można zaś posługiwać się nią w zakresie nieważności.
Najbardziej problematyczna dla sądów krajowych jest wykładania prawa Unii i pojawiające się rozbieżności w konfrontacji przepisów unijnych z przepisami krajowymi.
Jednakże w takim przypadku sąd krajowy powinien kierować się zasadą prymatu prawa
unijnego, odmawiając zastosowania prawa krajowego. Należy podkreślić, że w zakres
obowiązków sądów krajowych wpisane jest zapewnienie skuteczności prawa unijnego,
zaś do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości należy wspieranie sądów krajowych
w realizacji tego zadania40. Zasada prymatu prawa unijnego powinna być stosowana
przez sądy krajowe w razie stwierdzenia przez nie konfliktu norm unijnych z normami
krajowymi. Niemniej jednak w celu realizacji tej zasady nie jest konieczne kierowanie
pytania prejudycjalnego do Trybunału. W przypadku jednak wątpliwości interpretacyjnych prawa unijnego sąd krajowy powinien wystąpić do TS z takim pytaniem zgodnie
z art. 267 TFUE41.
W toku postępowania przed sądem krajowym może pojawić się kwestia ważności
aktu prawa unijnego. Problem pojawia się w momencie, gdy środek prawa krajowego
oparty został na prawie unijnym. W takiej sytuacji można wnioskować, że akt prawa
Unii jest niezgodny z prawem. Badanie legalności aktów instytucji i organów unijnych
co do zasady odbywa się z trybie art. 263 TFUE, jednakże kontrola ich ważności może
się odbyć się również w drodze pytania prejudycjalnego.
Kontrole dokonywane na podstawie art. 263 i art. 267 TFUE były z początku
traktowane przez Trybunał jako tryby autonomiczne. Jednak z czasem TS wyłączył
możliwość podważania legalności aktów unijnych w procedurze pytania prejudycjalnego w przypadku, gdy strona postępowania przed sądem krajowym miała możliwość
39
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wniesienia skargi w trybie art. 263 TFUE, a nie dotrzymała terminu, który jest przewidziany w tym przepisie.
W sytuacji stosowania procedury pytania prejudycjalnego do kwestionowania ważności aktów prawych instytucji i organów Unii na podstawie art. 267 TFUE uzupełniająco stosuje się art. 263 TFUE, tak więc do oceny legalności aktów w tej procedurze
mają zastosowanie przesłanki określone w art. 263 TFUE. Warto podkreślić, że zagwarantowanie możliwości zakwestionowania aktów instytucji i organów Unii w toku postępowania przed sądem krajowym jest o tyle istotne, że jednostka może wnieść o badanie ważności aktu także w przypadku, gdy nie ma możliwości wniesienia skargi w trybie
art. 263 TFUE42.
Nie można jednak w trybie postępowania na podstawie art. 267 TFUE zmierzać do
wzruszenia zasady pewności prawa przez uniemożliwienie kontroli decyzji dotyczących
jednostek bezpośrednio i indywidualnie, które na skutek upływu dwumiesięcznego terminu określonego w art. 263 TFUE, stały się ostateczne.
W linii orzeczniczej TS zostało przyjęte, że dokonywanie kontroli aktów prawa
wtórnego Unii jest niemożliwe w przypadku, kiedy jest oczywiste, że skarga wniesiona
w ramach art. 263 TFUE byłaby dopuszczalna43.
W związku z możliwością nadania sądom krajowym uprawnienia w zakresie kwestionowania legalności aktów prawa wtórnego pojawia się problem samodzielności
owych sądów do stwierdzania nieważności prawa unijnego. Kwestia ta została przez
Trybunał rozstrzygnięta w wyroku 314/85 w sprawie Foto-Frost44, w którym stwierdził
on, że: „Sądy krajowe, od których orzeczenia przysługuje odwołanie, mogą badać ważność aktu wspólnotowego i jeżeli uznają argumenty stron dotyczące nieważności za bezzasadne, odrzucają je, ogłaszając akt za całkowicie ważny. Natomiast sądy, których
orzeczenia są ostateczne zgodnie z prawem wewnętrznym, nie są właściwe do orzekania
o ważności aktów instytucji wspólnotowych”45.
W punkcie 20 powyższego orzeczenia Trybunał stwierdził, że sądy państw członkowskich, od których nie ma możliwości odwołania, mogą stwierdzić tylko, że akt unijny jest ważny, natomiast do obowiązków pozostałych sądów krajowych należy wniesienie pytania prejudycjalnego do Trybunału. Uzasadnieniem dla takiego rozstrzygnięcia
były trzy argumenty, mianowicie: zasada jednolitego stosowania prawa Unii, spójność
systemu prawnego Unii i funkcja, jaka została nadana Trybunałowi w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej.
42
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Ponadto, TS stwierdził, że w pewnych sytuacjach sądy krajowe mogą stosować
środki tymczasowe w postaci zawieszenia stosowania prawa unijnego budzącego wątpliwości, aż do momentu wyjaśnienie tej kwestii przez Trybunał46.
Kluczowym wyrokiem był bez wątpienia wyrok w sprawie 66/80 International
Chemical Corporation47, w którym to Trybunał orzekł, że akty, wobec których w trybie
pytania prejudycjalnego została orzeczona nieważność, mają traktować ten akt jako nieważny. Warto podkreślić, że taki akt nie może zostać przez sąd uznany za ważny, a w razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii powinien on skierować pytanie prejudycjalne do TS.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości została już nie raz potwierdzona wyłączna kompetencja Trybunału do wydawania rozstrzygnięć w kwestii nieważności aktów prawnych Unii Europejskiej. Wyraźnie podkreśla się, że takiej kompetencji nie mają
sądy krajowe, od których rozstrzygnięć nie ma możliwości odwołania, także wtedy, gdy
TS stwierdził o nieważności analogicznych przepisów w porównywalnym akcie.

4. Wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym
Konkretna forma orzeczenia, na podstawie którego sąd krajowy powinien się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości, nie została przewidziana w Traktacie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dokument ten będzie podstawą postępowania przed TS, tak więc
Trybunał musi dysponować niezbędnymi danymi, które pozwolą na udzielenie sądowi
krajowemu niezbędnej odpowiedzi. Co warte podkreślenia, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest jedynym dokumentem przekazywanym podmiotom
uprawnionym do przedkładania Trybunałowi uwag, zwłaszcza państwom członkowskim
i instytucjom, oraz przekładanym na inne języki48.
Wniosek powinien być zredagowany w sposób prosty, jasny i precyzyjny oraz nie
zawierać zbędnych danych49 z uwagi na to, że musi być on czytelny dla Trybunału oraz
innych podmiotów, które biorą udział w postępowaniu. Podstawowe wskazówki formułowania pytań, ich uzasadniania i informacji, które powinny się zawierać we wniosku, zostały sprecyzowane w § 22 Noty informacyjnej, która w tym miejscu stanowi, że: „Do
przedstawienia we właściwy sposób ram wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wystarcza często dokument nieprzekraczający dziesięciu stron. Przy zachowaniu
46

47

48
49

Zob. wyrok z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie C-143/88 i C-92/89 Zuckerfabrik [1991] ECR I-415 oraz
wyrok z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie C-465/93 Atlanta, [1995] ECR 3761.
Wyrok z dnia 13 maja 1981 r. w sprawie 66/80 SpA International Chemical Corporation v. Amministrazione delle finanze dello Stato, [1981] ECR 1191.
Nota informacyjna dotycząca składania... op. cit., § 20.
Ibidem, § 21.
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wymogu lapidarności, postanowienie odsyłające musi jednakże być wystarczająco
kompletne i zawierać wszelkie istotne informacje pozwalające Trybunałowi oraz podmiotom uprawnionym do przedkładania uwag właściwie zrozumieć ramy faktyczne
i prawne postępowania przed sądem krajowym. W szczególności, postanowienie odsyłające powinno:
–– zawierać zwięzłe przedstawienie przedmiotu sporu oraz ustaleń co do istotnych
okoliczności faktycznych lub co najmniej wyjaśniać założenia faktyczne, na których oparte zostało pytanie prejudycjalne;
–– przytaczać brzmienie mających zastosowanie krajowych przepisów oraz wskazywać, w razie potrzeby, istotne dla sprawy orzecznictwo krajowe, podając
w każdym przypadku dokładne odniesienia (np.: stronę konkretnego dziennika
urzędowego lub zbioru orzeczeń; ewentualnie odniesienia do zasobów internetowych);
–– wskazywać możliwie najdokładniej istotne dla sprawy przepisy prawa Unii;
–– podawać powody, dla których sąd krajowy zwraca się z pytaniem o wykładnię
lub ważność określonych przepisów prawa Unii oraz związek między tymi przepisami a ustawodawstwem krajowym mającym zastosowanie do sporu przed
sądem krajowym;
–– zawierać, w razie potrzeby, streszczenie istoty głównych argumentów stron postępowania przed sądem krajowym.
W celu ułatwienia lektury wniosku i możliwości powoływania się na niego, wskazane jest, aby poszczególne punkty lub ustępy postanowienia odsyłającego były ponumerowane”50.
Ponadto sąd krajowy może zwięźle przedstawić swoją propozycję odpowiedzi na
wniesione przez siebie pytanie.
Treść zasadnicza pytania lub pytań prejudycjalnych powinna być umieszczona
w odrębnej i jasno oznaczonej części postanowienia odsyłającego. Najczęściej jest ono
umieszczane na początku lub końcu wniosku. Powinno być ono sformułowane na tyle
zrozumiale, żeby nie zaistniała konieczność odwoływania się do uzasadnienia wniosku,
które wszelako przedstawia kontekst niezbędny do przeprowadzenia właściwej oceny51.
Dosyć często się zdarza, że w jednym wniosku sąd krajowy umieszcza kilka pytań
dotyczących danej sprawy52. Najczęściej są one logicznie ze sobą powiązane, jednak
zdarza się, że Trybunał udziela odpowiedzi na pierwsze pytanie na tyle wyczerpująco, że

50
51
52

Ibidem, § 22.
Zob. Ibidem.
S. Biernat, op. cit., s. 364.
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już kolejne stają się bezprzedmiotowe. Zdarza się również i tak, że Trybunał zmienia
kolejność pytań53.
Językiem postępowania w sprawie pytania prejudycjalnego jest język oficjalny
państwa, którego sąd występuje do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Język francuski jest językiem roboczym TS, jednakże orzeczenie zostaje przetłumaczone na wszystkie języki państw członkowskich.
Postępowanie w sprawie pytań prejudycjalnych przed Trybunałem jest bezpłatne.
Trybunał też nie rozstrzyga o kosztach stron postępowania przed sądem krajowym, ponieważ o kosztach tych rozstrzyga sam sąd krajowy54.
Decyzja o skierowaniu pytania prejudycjalnego należy do sądu krajowego. To sąd
krajowy po uprzedniej ocenie potrzeby i zasadności zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym kieruje takowe do TS. Jednakże Trybunał taki wniosek może odrzucić lub też
może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie w nim zawarte. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy:
„a) pytanie nie dotyczy prawa unijnego;
b) pytanie sformułowane jest zbyt ogólnie, w sposób uniemożliwiający Trybunałowi Sprawiedliwości stwierdzenie, czego dokładnie dotyczą wątpliwości sądu
krajowego, i udzielenie precyzyjnej odpowiedzi;
c) pytanie nie dotyczy kwestii prawnej, ale np. oceny stanu faktycznego lub materiału dowodowego;
d) sąd krajowy nie przedstawił stanu faktycznego i prawnego w sposób pozwalający Trybunałowi Sprawiedliwości na zrozumienie kontekstu zagadnień, będących przedmiotem wątpliwości;
e) postępowanie prejudycjalne stało się bezprzedmiotowe;
f) spór między stronami jest fikcyjny;
g) orzeczenie prejudycjalne nie miałoby wpływu na rozstrzygnięcie postępowania
głównego, w szczególności gdy pytania ma charakter abstrakcyjny lub hipotetyczny”55.

5. Skutki orzeczeń prejudycjalnych
Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości wydane w ramach procedury prejudycjalnej wiąże sąd krajowy, który zwrócił się do TS z pytaniem prejudycjalnym. Orzeczeniem tym związane są również sądy wyższych instancji, które rozpatrują daną sprawę na
skutek wniesienia środków odwoławczych. Tak więc, można stwierdzić, że oznacza to,
53
54
55

M. Wąsek-Wiaderek, op. cit., s. 60.
Nota informacyjna dotycząca składania... op. cit., § 28.
A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 133.
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że w danej sprawie sąd państwa członkowskiego ma obowiązek uwzględnić wskazaną
przez Trybunał wykładnię normy prawa unijnego, a w przypadku pytania dotyczącego
nieważności aktu prawa unijnego sąd krajowy ma obowiązek ominięcia tych przepisów.
Orzeczenie wydane w trybie pytania prejudycjalnego, zarówno dotyczące wykładni, jak i ważności, ma moc wiążącą od momentu jego ogłoszenia. Co do zasady wywołują one skutek ex tunc56. Jednakże w szczególnych przypadkach Trybunał może ograniczyć w czasie skutki wydanych przez siebie orzeczeń. Taka ewentualność jest możliwa
w przypadku, gdyby orzeczenie ze skutkiem ex tunc spowodowało poważne skutki finansowe lub inne niekorzystne skutki dla podmiotów, które stosują prawo unijne w dobrej wierze.
Po raz pierwszy Trybunał ograniczył w czasie skutki swoich orzeczeń, czyli dopuścił skutek ex nunc w sprawie Defrenne57. Sprawa dotyczyła nierówności wynagrodzeń
pracowników płci żeńskiej i męskiej. Powódka, stewardessa zatrudniona w liniach lotniczych Sabena, otrzymywała niższe wynagrodzenie niż zatrudnieni na tym samym stanowisku mężczyźni. Na podstawie art. 119 TWE [obecnie art. 157 TFUE] oraz powołując
się na bezpośredni skutek prawa wspólnotowego domagała się odszkodowania od swojego pracodawcy. Trybunał orzekł bezpośredni skutek zasady niedyskryminacji w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć w stosunku do przyszłości.
Skutek wsteczny tego wyroku bez wątpienia spowodowałby lawinowy napływ skarg
o wyrównanie wynagrodzenia, tak więc TS zdecydował się na ograniczenie skutku orzeczenia. Trybunał uznał, że skarga o wynagrodzenie za okres poprzedzający na podstawie
art. 119 TWE jest możliwa tylko dla osób, które już wystąpiły z żądaniem.
W przypadku pytania prejudycjalnego dotyczącego ważności aktów prawnych Unii
i uznania dany akt za nieważny to orzeczenie bezspornie wywołuje skutek w postępowaniu, w obrębie którego pytanie prejudycjalne zostało zadane, w tym również w trybach
odwoławczych w tej sprawie.
Do czasu formalnego uchylenia lub zmiany przez instytucję Unii akt pozostaje
w mocy. Efektem orzeczenia jest niezastosowanie w danej sprawie przez sąd krajowy
aktu uznanego za nieważny58.
Mimo że orzeczenie prejudycjalne wiąże sąd krajowy i wywołuje głównie skutki
w konkretnej sprawie, to jednak w praktyce orzeczenie takie wywołuje skutki także poza
sprawą, w której zostało wydane. Dzieje się tak w szczególności za sprawą doktryn acte
56
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D. Miąsik, Skutki prawne orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z perspektywy efektywności prawa wspólnotowego, [w:] L. Leszczyński (red.), Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin 2005, s. 50 i n.; I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-359.
Zob. wyrok z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 43/75 Gabielle Defrenne v. Societé anonyme belge de
navigation aérienne Sabena, [1976] ECR 455.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-361.
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eclairé i acte clair. Powinność stosowania przez sądy krajowe przepisów unijnych na
interpretacji dokonanej przez Trybunał znajduje uzasadnienie w zasadzie efektywnego
i jednolitego stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich59.
Do obowiązków sądów krajowych należy kierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości. W przypadku, gdy obowiązek ten zostanie naruszony, państwo członkowskie
może ponieść konsekwencje, które wynikać mogą nie tylko z prawa unijnego, ale także
z prawa krajowego państwa członkowskiego.
Niewniesienie pytania prejudycjalnego może wiązać się z wniesieniem skargi przeciwko państwu członkowskiemu na podstawie art. 258 i art. 259 TFUE. Przypisane państwu członkowskiemu obowiązki, zgodnie z przepisem art. 267 TFUE, powinny być
realizowane przez sądy krajowe, które są organami państw członkowskich.
Brak wypełnienia obowiązku zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym może skutkować poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej przez państwo, ponieważ to ono odpowiada za szkody, które powstały w wyniku
naruszenia prawa unijnego przez sądy, od których nie przysługuje już żaden środek odwoławczy, a naruszenie tego obowiązku jest oczywiste60.
Niezwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym może skutkować również dokonaniem błędnej interpretacji prawa unijnego przez sąd krajowy. Może się okazać, że w wyniku błędu sąd nie zwrócił się do TS z pytaniem prejudycjalnym. W takim wypadku,
jeśli jest to przewidziane przepisami wewnętrznymi, konieczne będzie nadzwyczajne
wznowienie postępowania. Odnosi się to w szczególności do postępowania przed organami administracyjnymi. Brak natomiast takiej możliwości w przypadku postępowania
sądowego, taka możliwość została odrzucona przez Trybunał Sprawiedliwości61.
Art. 267 TFUE nie definiuje pojęcia sądu. Jednak Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę na aspekt funkcjonalny współpracy między sądami. Nie jest kluczowe miejsce
w hierarchii danego sądu, a nawet organu, tym samym nie jest istotne, czy organ jest
sądem na gruncie prawa państwa członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości twierdzi,
że: „aby ocenić, czy instytucja występująca z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym ma charakter sądu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 234 TWE
[obecnie art. 267 TFUE - J.M.], Trybunał bierze pod uwagę szereg kryteriów, takich jak
ustanowienie organu na podstawie ustawy, jego stałość, obowiązkowy charakter jego
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M. Wąsek-Wiaderek, op. cit., s. 83.
Zob. wyrok dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01 Köbler v. Austria i wyrok C-173/03 z dnia
13 czerwca 2003 r. w sprawie Traghetti del Mediterraneo SpA v. Republice Włoskiej.
I. Skomerska-Muchowska, op. cit., s. V-348 i n.
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jurysdykcji, sporny charakter postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawnych oraz jego niezawisłość”62.
Problematyczne jest określenie, czy również sąd konstytucyjny jest sądem w rozumieniu prawa unijnego. Nawet sam TS nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej kwestii63. Nie sposób się jednak nie zgodzić, z K. Wójtowiczem, który trafnie zauważa, że:
„[…] Skoro sądy konstytucyjne są ustanowione na podstawie prawa, mają charakter
stały i stosują przepisy prawa, nie widać istotnych przeszkód, by rozstrzygając o zgodności prawa z konstytucją korzystały z możliwości zadawania pytań prejudycjalnych
dotyczących wykładni lub ważności prawa Unii Europejskiej. Zwłaszcza byłoby to uzasadnione w tych systemach, w których na mocy samej konstytucji prawo Unii Europejskiej stanowi część krajowego porządku prawnego”64.
Założeniem, dla którego wprowadzono orzeczenia prejudycjalne, było uniknięcie
rozbieżności wykładni oraz odmiennego stosowania w państwach członkowskich tych
samych przepisów unijnych, co mogło wynikać z tradycji czy też kultury prawnej państw
członkowskich; rozbieżności w stosowaniu prawa unijnego mogły wynikać również
z różnych rozwiązań konstytucyjnych w relacji między prawem wewnętrznym a prawem zewnętrznym.
Unia Europejska opiera się na idei integracji, gdzie prawo unijne ustanawiane jest
traktatowo albo w ramach pozapaństwowych procedur prawodawczych, a następnie inkorporowane jest do krajowych porządków prawnych. Podmiotami tego prawa są nie
tylko państwa członkowskie, ale także ich obywatele. Tym samym sądy krajowe zobligowane są stosować prawo unijne, które nie jest prawem wewnętrznym i w dalszym
ciągu posiada cechy autonomiczne. Pytanie prejudycjalne dotyczy interpretacji przepisów prawa unijnego znajdujących zastosowanie w konkretniej sprawie. Istotą pytania
prejudycjalnego jest zapewnienie jednolitej wykładni oraz stosowania prawa unijnego
we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ zgodnie z zasadą pierwszeństwa
prawa unijnego, sąd krajowy w razie niezgodności prawa unijnego z prawem krajowym
stosuje prawo unijne.
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Wyrok z dnia 21 marca 2000 r. w połączonych sprawach C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa SL, [2000]
ECR I-1577, pkt 33; wyrok z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie C-125/04 Guy Denuit i Betty Cordenier
przeciwko Transorient-Mosaïque Voyages et Culture SA., Zb. Orz. 2005, s. I-00923, pkt 12.
Zob. wyrok z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone i in. przeciwko Conseil des Ministres, Zb. Orz. s. I-5305, pkt 18.
K. Wójtowicz, Wpływ procesu integracji europejskiej na krajowe organy sądowe, „Toruńskie Studia
Polsko-Włoskie – Studi Polacco-Italiani Di Toruń” Toruń 2013, IX, s. 129.
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Legitymacja quasi-sądowych organów rozstrzygających
do występowania z pytaniami prejudycjalnymi
do Trybunału Sprawiedliwości UE
1. Wprowadzenie
W konsekwencji akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz przyjęcia zobowiązań
wynikających z porządku prawnego tej organizacji konieczne okazało się – jak wiadomo
– pewne przewartościowanie czy też modyfikacja dotychczasowego pojmowania wielu
fundamentalnych zasad ustrojowych. W płaszczyźnie stanowienia i – co tutaj istotne
– stosowania prawa dotyczy to zasady legalizmu, wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP
zobowiązującej wszystkie organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Obowiązek ten wiąże wszystkie organy władzy publicznej stosujące prawo, a więc – obok sądów w znaczeniu konstytucyjnym (art. 175 Konstytucji RP) – także
organy administracji publicznej oraz inne organy rozstrzygające (orzecznicze), w tym
również tzw. organy quasi-sądowe. Jakiekolwiek przejawy aktywności tych organów
muszą mieć zatem wyraźną podstawę w normie prawnej, zarówno o genezie krajowej,
jak i unijnej1. Na organach tych ciąży ponadto – z mocy prawa unijnego – obowiązek
bezpośredniego stosowania prawa unijnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw,
a także zakaz stosowania normy prawa krajowego sprzecznej z normą unijną oraz nakaz
rozstrzygania ewentualnych kolizji między normami obu porządków prawnych na korzyść prawa UE (zasada pierwszeństwa prawa unijnego)2. Ten ostatni obowiązek w przypadku kolizji z ustawą krajową (aktem podustawowym) ma wyraźną podstawę konstytucyjną w art. 91 ust. 3. Wreszcie, wszystkie organy władzy publicznej stosujące prawo
zobowiązane są do dokonywania tzw. prounijnej czy przyjaznej prawu UE wykładni
prawa polskiego.
Jednolitości stosowania prawa unijnego i współpracy organów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE), a ostatecznie skuteczności prawa UE, służy instytucja pytań prejudycjalnych (prawnych) kierowanych do TSUE na podstawie art. 267
1

2

M. Niedźwiedź, Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych w warunkach członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, „Casus”, 2011, nr 60, s. 5.
Na ten temat L. Klat-Wertelecka w opracowaniu Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w działaniu organów administracji publicznej zamieszczonym w niniejszym tomie.
271

Łukasz Żukowski

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W tym trybie orzeka on o wykładni traktatów oraz o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy
lub jednostki organizacyjne Unii. W przypadku zatem, „gdy pytanie z tym związane jest
podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że
decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału
z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania”.
Przedmiotem niniejszych uwag jest przede wszystkim próba wskazania organów
krajowych, niebędących sądami w znaczeniu konstytucyjnym (organami wymiaru sprawiedliwości)3, które – na podstawie przesłanek uznawania za „sąd” w rozumieniu
art. 267 TFUE, wypracowywanych od lat w orzecznictwie TSUE (dawniej ETS) – mogą
kierować pytania prejudycjalne do Trybunału luksemburskiego. Asumpt do tych rozważań stanowi także precedensowy, jak dotąd, wyrok TSUE w sprawie Forposta S.A., ABC
Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej S.A. z 13 grudnia 2012 r.4, w którym
test podmiotowej kompetencji doprowadził Trybunał do konkluzji, iż „sądem” na potrzeby procedury pytań prejudycjalnych jest Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).
Trudności, jakie wiążą się z określeniem w miarę pełnego katalogu podmiotów
funkcjonujących w polskim porządku prawnym, które mogą ewentualnie inicjować procedurę prejudycjalną przed TSUE, wynikają w pierwszej kolejności z wątpliwości terminologicznych, a więc dyskusyjności pojęcia organu administracji publicznej i organu
quasi-sądowego. Stanowi to szerszy problem konsekwencji ustrojowego usytuowania
danego organu na pograniczu statusu organu administracji publicznej oraz organu sądowego (orzeczniczego).
Pojęcie organu administracji, mające swoje miejsce także w Konstytucji RP
z 1997 r. (art. 146–162, 184) należy do podstawowych pojęć w nauce prawa administracyjnego. Niemniej nie ma w doktrynie pełnej zgody zarówno co do rozumienia tego
pojęcia, jak i samej administracji. Postanowienia Konstytucji RP nie posługują się terminem „organ administracji publicznej”, a jedynie „administracja publiczna” w kontekście
jej kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 184 Konstytucji RP)
oraz „administracja rządowa” w tytule rozdziału VI5.
Niewątpliwie mniej problematyczna, ale jednocześnie mająca niewielką wartość
poznawczą jest negatywna definicja organu administracji publicznej, zakładająca, że jest
nim ten organ, który zajmuje się wykonywaniem prawa, tj. nie uchwala ustaw ani nie
3

4
5

Ten wątek został obszernie omówiony przez J. Michalską w opracowaniu Pytania prejudycjalne sądów
do TSUE zamieszczonym w niniejszym tomie.
C-465/11.
Por. też S. Jarosz-Żukowska, Hasło: Organ administracji publicznej, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska,
R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa
2009, s. 320–323.
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wykonuje wymiaru sprawiedliwości. Od strony podmiotowej będzie to więc każdy organ po wyeliminowaniu organów ustawodawczych oraz sądów. Natomiast ujęcie pozytywne wymaga wskazania pewnych cech właściwych organom administracji publicznej,
przy czym katalog ten nie jest niezmienny, zaś w doktrynie prezentowane są rozmaite
kryteria kwalifikujące. W każdym razie w nauce prawa administracyjnego, uznaje się, iż
organem administracji publicznej jest „każdy podmiot, wyodrębniony organizacyjnie,
posiadający kompetencje z zakresu prawa administracyjnego, realizujący wyłącznie lub
głównie funkcje administracji, posługujący się swoistymi formami działania (przede
wszystkim aktem administracyjnym), stanowiący część struktury państwa lub innego
podmiotu (tj. samorządu terytorialnego i innych korporacji prawa publicznego), posiadający prawnie określoną formę organizacyjną, odrębną nazwę i korzystający z przydzielonej mu, wspierającej go grupy osób i środków materialnych, działający w imieniu
i na rachunek państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (korporacji prawa publicznego), w ramach przyznanych kompetencji i upoważniony do stosowania środków
władczych, a więc środków przymusu dla zabezpieczenia realizacji przyznanych mu
kompetencji (zwłaszcza w zakresie stanowionych aktów prawnych). Uprawnienie do
stosowania środków władczych musi mieć przy tym wyraźną podstawę ustawową”6.
Z przepisów Konstytucji RP wynika w każdym razie, że na pojęcie „organu administracji publicznej” składają się przede wszystkim organy administracji rządowej i samorządowej. Jednak współcześnie coraz częściej zadania z zakresu administracji publicznej wykonują również inne podmioty, niemające charakteru organów, np. organizacje
społeczne, zakłady, fundacje, spółdzielnie, a także podmioty prywatne (tzw. podmioty
współadministrujące). Mogą one realizować funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej, a także zlecone im zadania administracji publicznej (tzw. prywatyzacja zadań
publicznych, np. w zakresie gospodarki komunalnej, pomocy społecznej). Nie czyni to
z nich jednak organów administracji publicznej7. Za takie można natomiast uznawać –
jak zauważa K. Kiczka – „w określonych warunkach organy jednostek organizacyjnych
odrębnych od państwa”8. Jak podkreśla autor, organem administrującym „jest każdy podmiot, któremu prawo przydaje funkcje administrowania lub któremu prawo stwarza podstawy do przydania na podstawie różnych tytułów prawnych funkcji administrowania,
a przydanie to nastąpiło”9.

6

7
8
9

Ibidem. Por. przegląd definicji pojęcia „organu administracji publicznej” w doktrynie prawa administracyjnego, K. Kiczka, Organy administracji publicznej będące sądami krajowymi w rozumieniu art. 267
TFUE, [w:] A. Błaś, J. Boć (red.), Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, Wrocław 2014,
s. 105–106.
S. Jarosz-Żukowska, op. cit.
K. Kiczka, Organy administracji..., s. 105.
Ibidem, s. 110. Por. też J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 135.
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Należy jednak podkreślić – za K. Kiczką – że samo członkostwo w UE „nie zmieniło wyznaczników krajowego organu administracji publicznej w relacji do stanu z okresu
przedakcesyjnego. Organy administracji publicznej są przede wszystkim elementami
struktury organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego. Tym samym kwalifikowanie określonych podmiotów (jednostek organizacyjnych) do kategorii polskich organów administracji publicznej, w prawoznawstwie i praktyce winno przebiegać na dotychczasowych zasadach”10. Niemniej akcesja Polski do UE przyniosła za sobą pewne zmiany
w określeniu charakteru prawnego polskich organów władzy publicznej, czego wyrazem
jest właśnie możliwość uznania niektórych – dodajmy jednak specyficznych – organów
administrujących za „sąd krajowy” w rozumieniu art. 267 TFUE. W dalszych uwagach
należy zatem przyjrzeć się bliżej kryteriom pozwalającym na przyznanie niektórym tego
rodzaju organom legitymacji do występowania z pytaniami prejudycjalnymi.
Zwrócić należy także uwagę na to, iż w polskim porządku prawnym kompetencje
orzecznicze przyznawane są nie tylko organom sądowym (sądom w rozumieniu konstytucyjnym), ale także organom quasi-sądowym, a nawet pozasądowym11. Organy rozstrzygające (judykacyjne, orzekające) stanowią zatem niejednolitą grupę, różniącą się
charakterem ustrojowym oraz formami działalności. Ich wspólną cechą jest natomiast
to, że powołane są – choć w różnym zakresie i formach – do rozstrzygania konfliktów
(sporów)12.
W doktrynie charakter quasi-sądowy przyznaje się grupie „organów rozstrzygających specjalnie powołanych i zorganizowanych do orzekania, lecz zarazem niespełniających którejś z cech organu sądowego”13, czyli sądu w znaczeniu materialnym. Ich podobieństwo do tych ostatnich wyraża się w powołaniu do orzekania, zaś odmienność
w „braku upoważnienia do orzekania w imieniu państwa lub niektórych gwarancji prawidłowego orzekania”14. Organy nie sprawują zatem wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu przyjętym w Konstytucji RP15, choć w nazwie niektórych z nich występuje określenie „sąd” lub „trybunał”.
Do organów quasi-sądowych zalicza się w szczególności: samorządowe kolegium
odwoławcze, Izby Morskie, Urząd Patentowy RP, Komisję Prawa Autorskiego, sądy
polubowne i arbitrażowe16, a także sądy dyscyplinarne (komisje dyscyplinarne) oraz
10
11

12
13

14
15
16

K. Kiczka, Organy administracji..., s. 108.
T. Domaniecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo. Wybór
i wprowadzenie, Warszawa 2010, s. 17.
Ibidem.
Ibidem. Por. też T. Demendecki, [w:] J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony
prawnej. Cześć szczegółowa, Warszawa 2013, s. 142.
T. Domaniecki, op. cit., s. 17.
Por. też B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 531.
Tak np. T. Domaniecki, op. cit., s. 18.

274

Legitymacja quasi-sądowych organów rozstrzygających do występowania z pytaniami prejudycjalnymi...

relatywnie od niedawna wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Już prima facie dostrzec można, iż wymienione organy (podmioty) charakteryzują się zróżnicowanym statusem prawnym, usytuowaniem ustrojowym, a także charakterem rozstrzygnięć. W szczególności taki charakter przypisuje się również niektórym
specyficznym organom administrującym o funkcjach orzeczniczych. Powoduje to, iż
fakt zakwalifikowania określonego podmiotu do grupy organów quasi-sądowych w świetle ich funkcji i pozycji w prawie krajowym niekoniecznie musi prowadzić do uznania
go za „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE.

2. Kryteria uznania za „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
W świetle literalnego brzmienia art. 267 TFUE legitymacje do wnoszenia pytań
prejudycjalnych mają sądy państw członkowskich, co prima facie powinno wykluczać
rozważania dotyczące możliwości objęcia tym terminem także niektórych specyficznych organów administrujących czy organów quasi-sądowych. Trybunał luksemburski
kieruje się jednak własnym testem kompetencji podmiotowej, który poprzedza zajęcie
merytorycznego stanowiska w kwestii przedstawionego w pytaniu problemu prawnego.
Pojęciu „sądu” TS nadaje zatem znaczenie unijne, autonomiczne i w znacznym stopniu
niezależne od kwalifikacji prawa krajowego. W przeciwnym razie – jak zauważa M. Rynkowski – pozostawienie państwom możliwości określania tego, jaki organ jest „sądem”
w rozumieniu art. 267 TFUE, mogłoby skutkować świadomym wyłączaniem z tej kategorii niektórych sądów, a w konsekwencji nieprawidłową wykładnią odpowiednich regulacji prawa unijnego i rozbieżnościami w orzecznictwie17. Oderwanie od klasyfikacji
przyjętych w prawie krajowym w kontekście decydowania o legitymacji organu krajowego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym nie jest oczywiście absolutne, niemniej, jak dowodzi orzecznictwo TSUE, możliwe jest, że „w konkretnej sprawie TS
może uznać za sąd takie ciało orzekające, któremu zwykle w państwie członkowskim
odmawia się takiego charakteru”18. Począwszy od orzeczenia w sprawie Vaassen-Göbbels z 1966 r.19, TS przyjmuje, że w „pewnych okolicznościach pojęcie sądu może obejmować także inne instytucje niż sądy powszechne”, przy czym decydującego znaczenia
dla tej kwalifikacji nie ma nazwa danego organu i jego pozycja ustrojowa, ale funkcja,
17

18
19

M. Rynkowski, Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, Wrocław 2013,
Seria: e-Monografie Nr 3, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego Seria: e-Monografie Nr 31, Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/41177, s. 186, [dostęp: 20.12.2014 r.].
Ibidem.
Orzeczenie w sprawie 61/65 Vaassen (née Göbbels), Rec. 1966.
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jaką realizuje przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy (sprawa Pretore di Salò)20. Uwzględniając – jak podkreśla także M. Rynkowski21 – ogromną różnorodność sądów i innych
organów mających pewne funkcje orzecznicze w krajach członkowskich, TSUE musiał
określić pewne kryteria pozwalające na przyjęcie pytania prejudycjalnego pochodzącego od organu krajowego (w tym zwłaszcza nienoszącego nazwy „sąd” lub „trybunał”).
Najczęściej przywołanym w doktrynie22 orzeczeniem, gdzie taki katalog przesłanek, o których mowa, został sformułowany, jest orzeczenie w sprawie Dorsch23, w którym – powtarzając tezę o wyłącznie unijnym charakterze kwestii uznania danego podmiotu za „sąd krajowy” – wskazał, iż dokonując tej oceny, uwzględnia następujące
okoliczności: organ został utworzony na podstawie prawa (ustawowe umocowanie danego organu), jego stały charakter (a nie powoływany ad hoc), obligatoryjny charakter
jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania (rozstrzyganie sporów pomiędzy
stronami, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego niezawisłość i niezależność rozumiana jest jako sprawowanie funkcji orzeczniczych „w sposób niezależny i na
własną odpowiedzialność”24. W późniejszym orzecznictwie Trybunał powtarza regularnie te kryteria25. Jednak – jak zauważa M. Rynkowski – lista ta nie jest zamknięta,
ponieważ na podstawie orzeczeń w innych sprawach można ją poszerzyć o kilka innych
20

21
22

23

24
25

Orzeczenie w sprawie 14/86 Pretore di Salò v nieznani, Rec. 1987, s. 2545, pkt 7, za: M. Rynkowski, op.
cit., s. 187. Por. też M. Domańska, Pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawach administracyjnych, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy,
Tom I, Warszawa 2010, s. 999–1000. Por. też M.K. Kolasiński, Glosa do wyroku TS z dnia 31 maja
2005 r., C-53/03, Glosa 2007/4/42-48, http://www.lex.pl/akt/-/akt/glosa-do-wyroku-ts-z-dnia-31-maja2005-r-c-5303, [dostęp: 20.12.2014 r.].
M. Rynkowski, op. cit., s. 186.
Ibidem, s. 190–191. D. Antonów, odnośnie do organów podatkowych, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe, [w:] P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Podatnik versus organ podatkowy, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna
Biblioteka Cyfrowa, 2011, Studia Finansowoprawne, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38901/002.pdf,
s. 11, [dostęp: 01.03.2015 r.]. czy G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 99
czy M. Niedźwiedź, op. cit., s. 9.
Orzeczenie z dnia 17 września 1997 r. w sprawie Dorsch Consult Inginieursgesellschaft v. Bundesbaugesellchaft Berlin (C-54/96, Zb. Orz. 1997, I-496 1), w którym ETS odwołał się do swoich wcześniejszych, w tym przywołanych wyżej orzeczeń w sprawie Vaassen (née Göbbels), w sprawie Pretore di Salò
v nieznani, a także w sprawie 109/88 Danfoss, Rec. 1989, s. 3199, pkt 7 i 8; w sprawie C-393/92 Almelo
i inni, Rec. 1994, s. I-1477; i w sprawie C-111/94 Job Centre, Rec. 1995, s. I-3361, pkt 9), za: M. Rynkowski, op. cit., s. 191. Por. też Orzeczenie TSUE z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie Corbiau v. Administration des contributions (orzeczenie C-24/92, Zb. Orz. 1993, 1-1277 (pkt 15-17), za: K. Kiczka, Organy administracji..., s 111.
K. Kiczka, Organy administracji..., s. 112.
Por. np. orzeczenie C-407/98 Katarina Abrahamsson p. Elisabet Fogelquist, za: R. Grzeszczak, Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS, Sąd, Sąd ds. SPUE) jako jej instytucja oraz wstęp do systemu
ochrony prawnej w UE – cz. I: postępowanie i charakter orzeczeń prejudycjalnych, www.robertgrzeszczak.bio.wpia.uw.edu.pl/.../TSUE-oraz-postepowanie-prejud..., [dostęp: 04.03.2015 r.] Por. też wyrok
Trybunału z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie Grillo Star (C-443/09, Dz. Urz. C 51 z 27.02.2010 r.).
TS powtórzył przesłanki znane ze sprawy Dorsch.
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kryteriów, które w konkretnych przypadkach przesądziły o pozytywnym wyniku testu
kompetencji podmiotowej czy też miały istotny wpływ na taką decyzję. TSUE uwzględniał mianowicie: skład sądu (określony w ramach wykonywania władzy publicznej lub
przy istotnym udziale władz publicznych (sprawa Broekmuelen26), procedurę (podobną
do procedury przed sądami powszechnymi), wiążący dla stron charakter decyzji oraz
jej wykonalność, a także to, że sprawa rozstrzygana jest w drodze wyroku (orzeczenia,
nie zaś opinii), a wyrok nie podlega późniejszej kontroli ze strony innych organów (jest
niewzruszalny)27. Ostatnie z wymienionych kryteriów nie ma jednak sztywnego charakteru, ponieważ jego stosowanie w każdym przypadku pozbawiłoby sądy niższej instancji możliwości kierowania pytań prawnych do TSUE28.
Z orzecznictwa TSUE wynika prima facie, że wskazane w nim kryteria (przynajmniej te przyjęte w sprawie Dorsch) kwalifikowania danego organu krajowego jako
sądu w rozumieniu art. 267 TFUE powinny wystąpić łącznie. Okazuje się jednak, że
w praktyce zdarzało się, że brak któregoś z kryteriów był – zdaniem TSUE – rekompensowany przez realizację w szerokim zakresie innego kryterium29, a niekiedy dokonując
analizy charakteru prawnego organu krajowego poprzestawał jedynie na niektórych
z nich, nie odnosząc się w ogóle do innych. W każdym razie duży stopień ogólności
stosowanych przez TS kryteriów nie pozwala, by w każdym przypadku stwierdzić, iż
dany organ zostanie uznany za „sąd krajowy”, tym bardziej że orzecznictwo Trybunału
luksemburskiego charakteryzuje znaczna kazuistyka30, a kryteria formułowane w jego
orzecznictwie to – jak się podkreśla – raczej wskazówki uwzględniane przy ocenie konkretnych przypadków aniżeli wyczerpująca definicja31. Można mieć zresztą wątpliwość,
czy TSUE, przyjmując jako punkt wyjścia w znacznym stopniu autonomiczną względem porządków definicję „sądu” w świetle art. 267 TFUE, może taką wyczerpującą definicję sformułować, mając na względzie ogromną różnorodność krajowych sądów i organów quasi-sądowych czy pozasądowych wyposażonych w pewne funkcje orzecznicze.
Stąd też konieczna i akcentowana w orzecznictwie Trybunału luksemburskiego elastyczność w podejściu do sformułowanych przez niego kryteriów i fakt podejmowania
26

27
28
29

30
31

Orzeczenie w sprawie Broekmeulen v Huisarts Registratie Commissie, sprawa 246/80; Rec. 1981,
s. 2311.
M. Rynkowski, op. cit., s. 191.
Ibidem, s. 191.
Por. orzeczenie w sprawie Gabalfrisa i in. przeciw AEAT (C-110/98 i C-14 7/98, Rec. 2000, s. I-1577),
w której wskazał, że wymóg kontradyktoryjności postępowania nie ma charakteru bezwzględnego.
W sprawie Corbiau „Rzecznik Generalny Darmon w opinii w sprawie podkreślił, że brak kontradyktoryjności postępowania może zostać zrekompensowany przez zupełną niezawisłość sędziego i jego niezależność zarówno w stosunku sprawy jako takiej, jak i do stron sporu, M. Rynkowski, op. cit., s. 191–
192.
Tak też M. Niedźwiedź, op. cit., s. 9.
M.K. Kolasiński, op. cit.
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rozstrzygnięć z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy32. Nie pozwala to mieć
jednak pewności co do ostatecznej kwalifikacji danego organu. Punktem wyjścia powinna być zatem szczegółowa analiza pozycji ustrojowej i funkcji organu w krajowym porządku prawnym33. Co do zasady wątpliwości nie budzi legitymacja sądów powszechnych, a także sądów administracyjnych, chyba że w konkretnej sprawie nie pełniły
funkcji orzeczniczych, ale wykonywały określone czynności czy zadania administracyjne34, np. funkcje rejestrowe35. Funkcji sądowniczych nie pełni także, zdaniem TSUE,
sąd ksiąg wieczystych. Z tym zastrzeżeniem, przenosząc powyższe uwagi na grunt polski, pytania prejudycjalne do TSUE mogą bez wątpienia kierować sądy w znaczeniu
konstytucyjnym (art. 178 Konstytucji RP). Natomiast – co do zasady – uprawnienia takiego nie posiadają „klasyczne” organy administracji publicznej, ponieważ nie rozstrzygają one w sposób niezależny od stron postępowania, czynią to w drodze decyzji administracyjnej, a ponadto określają relacje między stroną a państwem, w którego imieniu
działają36. Takiego uprawnienia nie przyznano także stronom postępowania sądowego37.
Legitymacji, o której mowa w art. 267 TFUE, nie posiadają także organy pomocnicze
organów państwowych38. Co do zasady zatem, pierwsza możliwość uzyskania od TSUE
wiążącej wykładni przepisu prawa unijnego, będącego podstawą rozstrzygania w konkretnej sprawie, pojawia się dopiero przy okazji sądowej kontroli legalności decyzji
przez wojewódzki sąd administracyjny. Jak się jednak słusznie podkreśla, braku możliwości zwrócenia się bezpośrednio do TSUE o wykładnię przepisu unijnego przez organ
administracji publicznej „nie należy traktować zatem jako swoistej formy zwolnienia
organów podatkowych z obowiązku znajomości i przestrzegania wykładni prawa unijnego przyjętej przez TS. Wręcz odwrotnie, organy te tym bardziej zobowiązane są do
podjęcia wszelkich starań, które zapewnią podatnikom ochronę ich pozycji jako adresatów norm podatkowego prawa unijnego w rozumieniu przyjętym przez TS”39.
W praktyce jednak TSUE dopuszcza formułowanie pytań prejudycjalnych przez
organy władzy publicznej (specyficzne organy administracyjne pełniące funkcje quasiorzecznicze), które nie są sądami administracyjnymi (władzą sądowniczą sensu stricto),
32

33

34

35
36
37
38
39

Zwraca na to uwagę na przykładzie glosowanego wyroku w sprawie Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i in. / GlaxoSmithKline plc i in. M.K. Kolasiński, ibidem.
Tak M. Szpunar, wskazujący, iż nie ma gwarancji, że TSUE dojdzie do takich samych konkluzji, Komentarz do art. 267 TFUE, [w:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, Art. 223-358, Warszawa 2012.
Tak w sprawie Job Center, C 111/94, Job Centre Coop. Arl., Rec. 1995, s. I-3361 czy w sprawie Standesamt Stadt Niebüll, wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r., sprawa C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll, Zb. Orz.
s. I-3561 dotyczący nazwiska dziecka byłych małżonków, szerzej por. M. Rynkowski, op. cit., s. 186.
R. Grzeszczak, op. cit.
G. Krawiec, op. cit., s. 98, M. Domańska, op. cit., s. 1000.
G. Krawiec, op. cit., s. 99.
M. Domańska, op. cit., s. 1000.
Por. D. Antonów odnośnie do organów podatkowych, op. cit., s. 11.
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jeśli do ich właściwości w świetle prawa krajowego należy rozstrzyganie sporów między
stronami, a ponadto spełniają przywołane wyżej kryteria uznania za „sąd krajowy”40.
W przywołanej sprawie Dorsch za „sąd krajowy” TSUE uznał Niemiecką Federalną Komisję Nadzorczą do Spraw Zamówień Publicznych, mimo że funkcjonowała ona
w ramach i pod nadzorem Związkowego Urzędu Kartelowego i Związkowego Ministerstwa Gospodarki, a więc organów administracji rządowej. Decydujące znaczenie miał
jednak fakt, że do członków Komisji zastosowanie miały przepisy ustawowe regulujące
tryb powołania i odwołania sędziów oraz gwarancje ich niezawisłości i nieusuwalności41. Podobnie w orzeczeniu ETS z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie Kóllendsperger
i Atzwanger ETS uznał Tyrolski Urząd Zamówień Publicznych42 za sąd w rozumieniu
przepisów traktatowych, mimo że – jak wynika z analizy A. Wasilewskiego – nie ma
w przepisach prawa krajowego wyraźnych gwarancji niezawisłości i bezstronności
członków Urzędu43.
Z kolei w orzeczeniu z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie Gabalfrisa SL i in. v. Agencia Estatal de Administratión Tributaria44 za sąd został uznany Trybunał GospodarczoAdministracyjny rozpatrujący skargi podatkowe. Takiej kwalifikacji nie przeszkodził
również fakt, że znajdował się on w strukturze Ministerstwa Finansów, niemniej przepisy krajowe wykluczały stosowanie wobec członków Trybunału poleceń służbowych45,
zaś sam Trybunał był organem funkcjonalnie odrębnym od państwowej administracji
podatkowej wydającej decyzje będące przedmiotem skargi46.
Co ciekawe, Trybunał uznał także legitymację komitetu organizacji zawodowej,
którego rozstrzygnięcia nie mogą zostać zaskarżone za pomocą żadnych środków prawnych47 czy sądu powołanego na mocy układu zbiorowego, orzekającego w ostatniej instancji i którego skład nie jest określany przez strony48.

40
41
42

43
44
45

46
47

48

Por. też M. Niedźwiedź, op. cit., s. 9.
Por. K. Kiczka, Organy administracji..., s. 112.
Odnośnie do podobnych instytucji w innych krajach, tj. włoskiego Consiglio di Stato (sprawa Garofalo,
sprawa 69-79/96, Rec. 1997, s. I-5603, pkt 17) czy niderlandzkiego Raad van State (sprawa 36/73, Nederlandse Spoorwegen NV v. Minister van Verkeer en Waterstraat, Rec. 1973, s. 1299), za: M. Rynkowski, op. cit., s. 188.
Por. K. Kiczka, Organy administracji..., s. 112.
Orzeczenie C-110/98-C-147/98, Zb. Orz. 2000, I-1577.
K. Kiczka, Organy administracji..., s. 113, za: szerzej A. Wasilewski, podkreślający, że takiego statusu
Trybunału nie przyjmowano także w doktrynie hiszpańskiej, Pojęcie „sądu” w prawie polskim i w świetle standardów europejskich, [w:] S. Biernat (red.), Sąd Najwyższy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej, Wrocław 2003, s. 30.
M.K. Kolasiński, op. cit.
Por. wspomniane wyżej orzeczenie w sprawie Broekmeulen v Huisarts Registratie Commissie, za:
M. Rynkowski, op. cit., s. 188.
Wyrok z dnia 17 października 1989 r. w sprawie Danfoss, C-109/88, Rec. 1989, s. 3199, M. Rynkowski,
op. cit., s. 188.
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Test kompetencji podmiotowej w świetle art. 267 TFUE nie wypadł pomyślnie
w przypadku izby obrachunkowej (z uwagi na niewykonywanie funkcji sądowniczych49),
a także greckiej komisji do spraw konkurencji w kontekście reformy wspólnotowego
prawa konkurencji przeprowadzonej w 2004 r.50. W świetle przepisów prawa krajowego
– jak zauważa w glosie do wyroku M.K. Kolasiński – „jest organem niezależnym, jej
członkowie są osobiście oraz służbowo niezawiśli i podlegają, w zakresie swoich obowiązków, jedynie prawu i własnemu sumieniu. Komisja do spraw konkurencji jest samodzielna organizacyjnie i finansowo, ale podlega nadzorowi ministra rozwoju”51. Ten
ostatni mianuje część członków komisji (czterech) spośród kandydatów zgłaszanych
przez organizacje zawodowe. Przez ministra mianowany jest także przewodniczący komisji mający status urzędnika państwowego. Członkowie komisji nie mogą pełnić żadnych innych funkcji publicznych, prowadzić działalności zawodowej ani gospodarczej,
która kolidowałaby z ich obowiązkami52.
Ponadto, jak podkreśla M.K. Kolasiński, o ile Rzecznik Generalny (uznający jednak ostatecznie dopuszczalność uznania komisji ds. konkurencji za „sąd” w rozumieniu
art. 267 TFUE) wyrażał wątpliwości odnośnie do składu komisji (zwłaszcza wymogu
wykształcenia prawniczego jedynie w stosunku do dwóch członków, z pominięciem
przewodniczącego), o tyle dla Trybunału zasadniczą przyczyną odmówienia w tym
przypadku legitymacji do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym był fakt poddania komisji nadzorowi właściwego ministra, który mógł kontrolować legalność decyzji komisji, a także brak odpowiednich gwarancji zabezpieczających przed ingerencją ze strony
władzy wykonawczej w procedurze powołania i odwołania jej członków (na dziewięciu
członków komisji czterech mianuje minister)53.

3. Krajowa Izba Odwoławcza jako „sąd” w rozumieniu art. 267
TFUE
W świetle przywołanego wyżej stanowiska TSUE w kwestii wykładni art. 267
TFUE należy odnotować, iż, jak dotąd, pytania prejudycjalne pochodzące z Polski wnoszone były do Trybunału luksemburskiego przez sądy, o których mowa w art. 175 Konstytucji, przy czym największą aktywność w tym względzie wykazują sądy administracyjne. Sytuację w tym względzie zmienił wspomniany wyżej wyrok TSUE w sprawie
Forposta S.A., ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej S.A. wydany
49
50
51
52
53

Wyrok w sprawie De Coster (C-17/00, Zb. Orz. 2001, s. I-9445), M. Rynkowski, op. cit., s. 189.
M.K. Kolasiński, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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w wyniku uznania Krajowej Izby Odwoławczej za „sąd krajowy” w rozumieniu art. 267
TFUE54. Poczta Polska podnosiła, że Krajowa Izba Odwoławcza nie jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE, ponieważ obok funkcji orzeczniczych pełni ona także funkcje
konsultacyjne55. Nie podzielając tego stanowiska, TSUE w pierwszej kolejności przywołał pogląd znany z wcześniejszego orzecznictwa (zwłaszcza w powołanej wyżej sprawie Dorsch Consult i wielu innych). Jak podkreślił, „Trybunał bierze pod uwagę zespół
przesłanek, takich jak w szczególności ustawowe umocowanie istnienia organu, jego
stały charakter, obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego niezawisłość”56. Konfrontując
te kryteria z charakterem KIO i jej pozycją ustrojową, TS uznał, że jest ona „organem
ustanowionym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wyłączną
właściwość do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów wykonawców z instytucjami zamawiającymi, i którego funkcjonowanie regulują art. 172–198 wspomnianej ustawy, jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE, gdy wykonuje swoje kompetencje objęte
zakresem wymienionych przepisów, co ma miejsce w ramach postępowania głównego.
Fakt, że na podstawie innych przepisów omawiany organ jest również upoważniony do
pełnienia funkcji o charakterze konsultacyjnym, jest w tym względzie bez znaczenia”57.
W konsekwencji powyższego rozstrzygnięcia KIO – podobnie jak wszystkie inne
organy władzy publicznej – ma obowiązek dokonywania wykładni przepisów prawa krajowego z uwzględnieniem reguł wykładni prounijnej, natomiast w odróżnieniu od organów administracji publicznej, może w razie wątpliwości w kwestiach określonych
w art. 267 TFUE wystąpić z pytaniem prejudycjalnym58. Sprawę legitymacji KIO do występowania z pytaniami prejudycjalnymi Trybunał przesądził jednak na marginesie i przy
okazji rozpatrywania sprawy głównej, nie odnosząc się szerzej do wszystkich sformułowanych przez siebie kryteriów. Byłoby to z pewnością pomocne w ewentualnych próbach
54
55

56
57
58

Wyrok TSUE (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2012 r., w sprawie C-465/11.
Przed wydaniem orzeczenia TSUE sprawa legitymacji KIO zarówno do kierowania pytań prejudycjalnych do TSUE, jak i treści rozstrzygnięcia w tej sprawie wcale nie była w doktrynie oczywista. A. Nowak-Far wskazywał, że „Krajowa Izba Odwoławcza najpewniej ma czynną legitymację procesową w zakresie postępowań o uzyskanie odpowiedzi na pytanie prawne Trybunału Sprawiedliwości UE. Spełnia
bowiem kryteria bycia «sądem» w rozumieniu art. 267 TFUE, choć – oczywiście – sprawę tę przesądzi
ostatecznie TFUE. Ten zaś, w swoim orzecznictwie wcale nie wykazuje konsekwencji co do interpretacji
wspomnianego przepisu traktatowego”, A. Nowak-Far, Opinia w sprawie niektórych aspektów postępowań na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kontekście unijnej regulacji dyrektywy
2004/18/WE I 004/17/WE, Warszawa-Poznań, 29 lipca 2012 r., www.pracodawcyrp.pl/.../zamowienia_
publiczne_wykluczenie_oferenta..., [dostęp: 15.12.2014 r.].
Wyrok TSUE w sprawie Forposta S.A., ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej S.A.
Ibidem.
Por. też wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2014 r., KIO 1046/14, http://ewrip.pl/
orzecznictwo/kio/13573-kio-1046-14?query=Czesci, z zastrzeżeniem, iż wskazany tam obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego nie wynika z faktu uznania KIO za „sąd krajowy” przed TSUE, [dostęp: 05.01.2015 r.].
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podejmowanych przez inne podobne krajowe organy rozstrzygające usytuowane na pograniczu organów o charakterze sądowym i administracyjnym.
Przypomnieć należy, że rozstrzygający charakter zespołów arbitrów przy Prezesie
Urzędu Zamówień Publicznych (poprzednika KIO), a także sporny charakter toczącego
się przed nim postępowania przesądził także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia
13 czerwca 2006 r. (SK 54/04), wskazując, iż: „Postępowanie, które toczy się przed zespołem arbitrów jest postępowaniem o charakterze jurysdykcyjnym; zespół arbitrów
z założenia jest podmiotem występującym w charakterze niezależnego arbitra, działającym na podstawie prawa, rozstrzygającym wyrokiem spór między stronami tego postępowania”. TK nie określił jednak wprost wskazanych zespołów mianem organów o charakterze quasi-sądowym59.
Powyższe stanowisko TK zachowało bez wątpienia swoją aktualność także po zastąpieniu zespołu arbitrów stałą KIO60, niemniej w wyroku z dnia 15 kwietnia 2014 r. (SK
12/13), a więc już po orzeczeniu TSUE w sprawie Forposta, TK podkreślił, że „W polskim systemie prawa KIO nie spełnia kryteriów sądu w znaczeniu konstytucyjnym,
w związku z czym ustawodawca zdecydował się powierzyć kontrolę jego orzeczeń sądom
powszechnym”. Należy bowiem podkreślić, że orzeczenie TSUE nie uczyniło w żadnym
razie z KIO sądu czy organu władzy sądowniczej w rozumieniu Konstytucji61.
Niemniej należy podzielić pogląd, iż KIO spełnia kryteria sformułowane w orzecznictwie TSUE62. Jest stałym organem powołanym na mocy ustawy, wyposażonym w szerokie kompetencje orzecznicze, rozpoznając odwołania od niezgodnych z przepisami
ustawy czynności zamawiających podejmowanych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje przepisy prawne, i wreszcie jej członkowie w trakcie
orzekania są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom63. Gwarancję niezawisłości stanowią określone w ustawie zakazy: podejmowania dodatkowego zatrudnienia i innych zajęć zarobkowych (z wyjątkami określonymi w ustawie), a także prowadzenia działalności gospodarczej w formach określonych w ustawie64.
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64

Tak w Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2012 r. z dnia 5 lipca 2013 r., Załącznik
nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2013 r.,
Warszawa 2013 r., www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7193, [dostęp: 20.12.2014 r.].
Ibidem.
K. Kiczka, Organy administracji..., s, 115.
M. Grabarczyk, Czynniki wpływające na szybkość i skuteczność postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą na tle wybranych rozwiązań przyjętych w państwach Unii Europejskiej, [w:] Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, www.uzp.gov.pl/cmsws/
page/GetFile1.aspx?attid=6305, [dostęp: 30.03.2015 r.].
Informacja…, s. 5.
Por. szerzej E. Sikorska, Niezawisłość KIO – założenia i rzeczywistość, „Zamawiający” styczeń-luty
2014, http://zamawiajacy.pl/wp-content/uploads/14_niezawislosc_KIO.pdf, [dostęp: 02.03.2015 r.].
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Ponadto, w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęty został pogląd, iż postępowanie odwoławcze przed KIO ma charakter cywilnoprawny65, a więc nie „jest postępowaniem administracyjnym, gdyż nie rozstrzyga ono w drodze decyzji administracyjnej indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej. Ponadto Krajowa Izba
Odwoławcza rozpoznaje spory w kontradyktoryjnym postępowaniu rozpoznawczym,
stosując przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym)”66. Co więcej,
zgodnie ze stanowiskiem NSA „Prezes Izby nie jest organem administracji publicznej.
Zasadniczo ustawa p.z.p. nie wskazuje wprost statusu prawnego Krajowej Izby Odwoławczej, jednak w ocenie NSA jest ona specjalnym organem władzy publicznej powołanym do rozpoznawania spraw cywilnoprawnych w ramach udzielenia zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza oraz jej Prezes nie stosują w świetle przepisów
władztwa administracyjnego w stosunku do stron postępowania odwoławczego w celu
rozstrzygnięcia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, nie wydają
też decyzji administracyjnej. Należy uznać, iż Prezes Krajowej Izby Odwoławczej nie
jest organem administracji publicznej, jest natomiast organem Izby, a stosownie do
art. 152 ust. 1 p.z.p. centralnym organem administracji rządowej w sprawach zamówień
publicznych jest Prezes Urzędu. [...] ani Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ani Krajowa Izba Odwoławcza nie są organami administracji publicznej w rozumieniu k.p.a. Tym
samym, w sprawie nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego”67.
Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej są prawnie wiążące i wykonalne (mogą
być jedynie zaskarżone do sądów okręgowych) oraz zapadają na rozprawie po przeprowadzeniu kontradyktoryjnego postępowania68. Wreszcie, KIO jest organem odrębnym
od innych organów państwowych, w tym od centralnego organu administracji rządowej
właściwego w sprawach zamówień publicznych69. Począwszy od noweli do ustawy –
Prawo zamówień publicznych z dnia 2 grudnia 2009 r. zniosła formalne usytuowanie
Izby przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych70.
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Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (V SA/
Wa 288/11), za: Informacja..., s. 11-12. Por. też M. Grabarczyk, op. cit.
Postanowienie NSA z dnia 27 września 2011 r. (GSK 1842/11).
Ibidem.
M. Grabarczyk, op. cit. Por. też E. Sikorska, op. cit.
Por. Pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 września 2013 r. dotyczące Informacji
o działalności Izby w 2012 r., w którym w odpowiedzi na Informację KIO w 2012 r. wskazano, iż mimo
uznania KIO za „sąd krajowy” „organizacyjnie Izba nie została wyodrębniona z Urzędu Zamówień Publicznych i nie posiada w tym zakresie instytucjonalnej niezależności. Zgodnie z bowiem z ustawą Prawo zamówień publicznych centralnym organem odpowiedzialnym za zamówienia publiczne jest Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych (art. 152 ust. 3 ustawy Pzp). Urząd zapewnia także obsługę organizacyjną i księgową Izby (art. 173 ust. 11 ustawy Pzp)”, s. 2.
Por. Informacja…, s. 12–13.
283

Łukasz Żukowski

Na marginesie jedynie można zauważyć, iż uznanie KIO za „sąd krajowy” w rozumieniu art. 267 TFUE stało się źródłem postulatów dalej idącego uniezależnienia KIO
w relacjach z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych71. Należy jednak podkreślić, że
postulaty te nie mają bezpośredniego uzasadnienia w wyroku TSUE, ponieważ – jak
powiedziano – określenie „sąd krajowy” ma charakter unijny i w żadnym razie nie wpływa na ustrojowe usytuowanie danego organu w porządku krajowym.

4. Inne specyficzne organy administracji publicznej i organy
quasi-sądowe, odpowiadające kryteriom uznania za „sąd”
w rozumieniu art. 267 TFUE
Należy zauważyć, że w doktrynie na długo przed wydaniem orzeczenia TSUE
w sprawie KIO, wskazywano, że „specjalny status niektórych krajowych organów administracji publicznej w porządku prawnym państwa członkowskiego, zwłaszcza przyznane tym organom administracji publicznej gwarancje samodzielności (niezależności)
orzeczniczej (jurysdykcyjnej) oraz pewne przejawy niezawisłości osób działających
w ich imieniu, mogą prowadzić do uznania tego rodzaju składowych struktur administracji publicznej za sądy krajowe w rozumieniu art. 267 TFUE (d. art. 234 TWE)”72. Pogląd
taki jest niewątpliwie tym bardziej aktualny po orzeczeniu w sprawie Forposta73.
Wśród organów administracji publicznej, wyłączonych – jak powiedziano – co do
zasady z procedury kierowania pytań prejudycjalnych, a więc bezpośredniej współpracy
z TSUE na etapie poprzedzającym sądową kontrolę legalności decyzji administracyjnych, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) wskazuje się w doktrynie jako
ewentualny podmiot uprawniony do inicjowania procedury prejudycjalnej. „Samorządowe kolegia odwoławcze z jednej strony są organami wyższego stopnia w rozumieniu
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Są zatem organami administracji publicznej umiejscowionymi w strukturze dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego. Z drugiej strony, samorządowe kolegia odwoławcze pełnią
funkcje quasi-orzecznicze i w swej działalności orzeczniczej są niezależne, podlegając
jedynie kontroli sądów administracyjnych”74.
71

72
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Wskazuje się mianowicie na konieczność rezygnacji z organizacyjnych powiązań z centralnym organem
administracji rządowej, jakim jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, por. Informacja..., s. 12–13.
Por. też E. Sikorska, op. cit.
Tak A. Wasilewski, op. cit., s. 17.
Tak też K. Kiczka, wskazujący, że także inne – poza KIO – organy administracji publicznej mogą być
uznane za „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE, Organy administracji..., s. 116.
M. Niedźwiedź, op. cit., s. 9.
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Zdania w tej kwestii są jednak podzielone75, przy czym poglądy dopuszczające taką
możliwość odnoszą ją jedynie do spraw rozpatrywanych przez SKO w kwestii wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu76. W tych sprawach bowiem Kolegia te orzekają w sprawach cywilnoprawnych wynikających ze sporu powstałego między użytkownikiem wieczystym nieruchomości a jej właścicielem (gminą lub Skarbem
Państwa reprezentowanym przez starostę). W tym zakresie spełniają wymóg kontradyktoryjności postępowania sformułowany w orzecznictwie TSUE. Wątpliwości powstają
jednak w kwestii spełniania pozostałych kryteriów, abstrahując od charakteru spraw rozstrzyganych przez SKO. Z jednej strony, SKO mają ustawowe umocowanie w ustawie77,
mają charakter trwały, ich właściwość jest obligatoryjna78, a z drugiej – ich rozstrzygnięcia mają charakter wiążący i są ostateczne w administracyjnym toku instancji79.
W doktrynie zgłasza się także pewne wątpliwości pod adresem spełnienia stawianego przez TSUE wymogu niezawisłości i niezależności organu krajowego legitymowanego do kierowania pytań prejudycjalnych. Idzie w szczególności o nieobjęcie ustawowymi zakazami pełnienia niektórych funkcji publicznych oraz zatrudnienia w określonych
w ustawie organach administracji publicznej (art. 9 u.s.k.o.), członków pozaetatowych
SKO, a także katalog przypadków odwołania członka SKO (art. 10 u.s.k.o.)80. Niemniej
wskazuje się także, iż – jeśli rozumieć niezawisłość jako brak „jakiegokolwiek funkcjonalnego czy organizacyjnego związku z organem, którego orzeczenia podlegają kontroli organu wyższego stopnia, to w tym sensie SKO wymóg ten spełniają. Nadzór nad
działalnością orzeczniczą kolegiów sprawują sądy administracyjne, zaś nadzór Prezesa
Rady Ministrów dotyczyć może jedynie działalności administracyjnej kolegiów i nie
może dotyczyć wykonywania funkcji orzeczniczych przez SKO81.
Zgodzić się należy, że spośród kryteriów uznania organu krajowego za „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE najbardziej wątpliwie jest spełnienie przez SKO wymogu kontradyktoryjności postępowania. Poza pewnymi wyjątkami – w tym w postępowaniu
75
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Część doktryny stanowczo odmawia uznania takiej legitymacji SKO. Tak w szczególności S. Biernat,
Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, „PS” 2001, nr 11–12, s. 29, A. Wasilewski, Pojęcie „sądu..., s. 42. Por. także M. Domańska, op. cit.
Por. też B.M. Blankiewicz-Wóltańska, Legitymacja samorządowego kolegium odwoławczego do składania pytań prawnych dotyczących wykładni prawa wspólnotowego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Casus”, 2005, nr 37, s. 41.
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 856, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 122,
poz. 1020, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
G. Krawiec, op. cit., s. 100.
M. Niedźwiedź, op. cit., s. 9.
W konsekwencji, zdaniem autora, SKO nie mogą wnosić pytań prawnych do ETS, niezależnie od sprawy, w jakiej orzekają, G. Krawiec, op. cit., s. 100.
M. Niedźwiedź, zdaniem której SKO „spełniają warunek niezawisłości (niezależności w orzekaniu)”, op.
cit., s. 9.
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w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – SKO nie
jest organem rozstrzygającym spory między stronami, a organem powołanym do instancyjnej kontroli rozstrzygnięć wydawanych przez organy samorządu terytorialnego82.
Prawdą jest jednak – jak wspomniano – że w dotychczasowej praktyce TS odstępował
niekiedy od wymogu kontradyktoryjności, jeśli spełnione były pozostałe kryteria. Ponadto, jak zauważa M. Niedźwiedź, do uznania wymogu kontradyktoryjności za spełniony konieczne jest nie tyle istnienie spornych interesów stron postępowania, co sytuacja,
w której „jednostka powołuje się na prawo i domaga się rozstrzygnięcia sprawy przez
właściwy organ, żądanie jednostki jest precyzyjnie określone pod względem faktycznym
i prawnym oraz po trzecie, organ ten sprawuje wymiar sprawiedliwości przy pełnym
poszanowaniu gwarancji procesowych”83. W tym świetle, zdaniem autorki, „jest wielce
prawdopodobne, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuściłby pytanie
prejudycjalne, które zostałoby skierowane przez samorządowe kolegium odwoławcze
jako podmiot uprawniony w rozumieniu art. 267 TFUE. Wydaje się jednak niepożądane,
aby z możliwości takiej samorządowe kolegia odwoławcze korzystały. Prowadziłoby to
bowiem do nadmiernego wydłużenia postępowania administracyjnego. Wprawdzie skuteczność instytucji pytania prejudycjalnego tkwi w szerokim znaczeniu pojęć zastosowanych przy redagowaniu art. 267 TFUE, ale wydaje się, że z punktu widzenia potrzeby
zagwarantowania jednolitości stosowania prawa UE i jego pełnej skuteczności, w tym
ochrony praw jednostek wynikających z prawa UE, wystarczająca będzie aktywność sądów administracyjnych w występowaniu z pytaniami prejudycjalnymi”84.
Do organów quasi-sądowych zalicza się także Urząd Patentowy RP85. Rozważenia
wymaga zatem, czy ze względu na taki charakter Urzędu Patentowego możliwe byłoby
uznanie jego legitymacji do kierowania pytań do TSUE. Ewentualną kwalifikację Urzędu Patentowego RP jako „sądu” krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE, uwzględniając
przywołane wyżej kryteria wypracowane w orzecznictwie TSUE, można rozważać
w odniesieniu do rozstrzygania spraw spornych w zakresie określonym ustawą (art. 261
ust. 2 pkt 3 ustawy). Udzielone przez Urząd Patentowy RP prawa wyłączne mogą bowiem stać się przedmiotem sporu, który wymaga rozstrzygnięcia przy udziale zainteresowanych stron. Ustawa w sposób enumeratywny wskazuje sprawy, które mogą być
rozpatrywane w trybie postępowania spornego. Są to m.in. sprawy o unieważnienie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru
82
83

84
85

G. Krawiec, op. cit., s. 99. Tak też M. Niedźwiedź, ibidem.
Por. też M. Niedźwiedź, ibidem i tam powołane przez autorkę orzeczenie w sprawie Dorsch Consult,
pkt 31; Gabalfrisa, pkt 37; de Coster, pkt 16.
Ibidem.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Tytuł VIII), Dz. U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410.
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przemysłowego, sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący
materiału biologicznego lub jego użycia, a także sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia
prawa ochronnego na znak towarowy. Co istotne, inaczej aniżeli w postępowaniach
zgłoszeniowych lub rejestrowych, postępowania sporne prowadzone przez kolegia orzekające do spraw spornych mają charakter kontradyktoryjny, zaś Urząd Patentowy „staje
się w tym postępowaniu niejako «arbitrem» rozstrzygającym spór”86.
W tym świetle należy zatem uznać, że we wskazanym wyżej obszarze postępowanie przed Urzędem Patentowym ma charakter kontradyktoryjny, czego wymaga TSUE.
Dotyczy to także kryteriów ustawowego umocowania, stałego charakteru, obowiązkowej właściwości, a także orzekania na podstawie prawa. Wątpliwości budzi już jednak
niezależność tego organu w znaczeniu przyjmowanym przez TS. W myśl ustawy – Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej (art. 259), podlegającym
Radzie Ministrów. Nadzór nad działalnością Urzędu z ramienia Rady Ministrów sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki (art. 260). Prezes Urzędu Patentowego jest
powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.
Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego. Ustawa gwarantuje jednak kolegiom orzekającym do spraw spornych dość istotne gwarancje niezależności.
Przewodniczącym kolegium może być pracownik Urzędu Patentowego, który poza innymi warunkami musi mieć wykształcenie prawnicze oraz odbyć aplikację sędziowską,
radcowską, adwokacką, prokuratorską lub być profesorem lub doktorem habilitowanym
nauk prawnych bądź przez dziesięć lat pozostać w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Niemniej,
wymogu wykształcenia prawniczego ustawa nie odnosi do pozostałych członków kolegiów. Tę okoliczność TS podnosił w przywołanej wyżej sprawie Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i in. / GlaxoSmithKline plc i in. Pozostałymi
członkami kolegium są eksperci upoważnieni do orzekania w sprawach spornych przez
Prezesa Urzędu Patentowego i przez niego powoływani (art. 264 ust. 1 i 280 ustawy).
Co prawda, ustawa stanowi w art. 269 ust. 1, że w zakresie orzekania eksperci podlegają tylko ustawom, a ponadto w tym obszarze nie stosuje się do nich przewidzianych
w odrębnych ustawach przepisów o obowiązku wykonywania poleceń służbowych
przełożonego, jak też przepisów przewidujących dokonywanie okresowych bądź doraźnych ocen pracownika dotyczących wykonywania przez niego zadań. Przypomnieć należy, że w sprawie Gabalfrisa fakt niepoddania członka organu orzekającego obowiązkowi wykonywania poleceń służbowych wystarczył do przyjęcia legitymacji Trybunału
86

http://www.uprp.pl/postepowanie-sporne/Lead05,611,2536,4,index,pl,text/, [dostęp: 30.03.2015 r.].
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Gospodarczo-Administracyjnego. Niemniej, orzekając w sprawie, ekspert obowiązany
jest uwzględnić dyrektywy interpretacyjne ustalone w ogólnych wytycznych Prezesa
Urzędu Patentowego. Wiążą one wyłącznie ekspertów przy rozpatrywaniu sprawy i nie
mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej decyzji bądź postanowienia.
Wreszcie, bezpośredni nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych, w których
orzekają eksperci, sprawuje Prezes Urzędu Patentowego lub z jego upoważnienia zastępca Prezesa, jednak nadzór ten nie może wkraczać w zakres orzekania.
Status prawny ekspertów orzekających w sprawach spornych wyznaczają, a także
wzmacniają niewątpliwie ich niezależność zakazy: tworzenia i członkostwa w związkach zawodowych lub partiach politycznych, podejmowania dodatkowego zatrudnienia
bez zgody Prezesa Urzędu Patentowego, wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych
z obowiązkami eksperta lub podważających zaufanie do niego, występowania w roli
biegłego sądowego w zakresie, w którym orzekają. W dniu powołania eksperta na stanowisko jego członkostwo w związkach zawodowych i partiach politycznych ustaje z mocy
prawa. Do ekspertów stosuje się przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, odnoszące się do członków korpusu
służby cywilnej zajmujących stanowiska kierownicze (art. 270 ust. 2). Wreszcie, eksperci – podobnie jak inne podmioty, którym przysługuje przymiot niezależności – za naruszenie obowiązków służbowych odpowiadają dyscyplinarnie na zasadach zbliżonych do
innych postępowań tego rodzaju (art. 273 ustawy). Dodać do tego należy także zamknięty katalog przesłanek uzasadniających odwołanie przez Prezesa Urzędu Patentowego,
a także wygaśnięcie stosunku pracy eksperta87.
W świetle tego, co zostało powiedziane, legitymacja Urzędu Patentowego do występowania z pytaniami prejudycjalnymi jest mocno dyskusyjna88. Mimo ustawowych
gwarancji niezależności ekspertów, przesądzające znaczenie może mieć fakt pozycji
ustrojowej Urzędu Patentowego jako centralnego organu administracji rządowej, podległego Radzie Ministrów. Istotne wydaje się także, iż ekspertów orzekających w kolegiach do spraw spornych powołuje Prezes Urzędu Patentowego, a ten jest powoływany
i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. W świetle orzecznictwa TSUE okoliczność ta może rodzić wątpliwość – jak np. w przywołanej sprawie Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i in. / GlaxoSmithKline plc i in. – co do wystarczających gwarancji braku ingerencji czy nacisków władzy wykonawczej wobec
niezależnych ekspertów orzekających w sprawach spornych.
Wątpliwości takich nie ma natomiast, gdy idzie o specyficzne państwowe organy
quasi-sądowe, realizujące – poza pewnymi czynnościami administracyjnoprawnymi
87
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Por. art. 274 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
Tak też R. Grzeszczak, op. cit.
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– przede wszystkim funkcje dochodzeniowe i orzecznicze, jakimi są izby morskie.
W świetle regulacji ustawowej89 są one stałymi kolegialnymi organami państwowymi,
wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadków morskich i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami (art. 1)90. Za uznaniem możliwości kierowania przez izby morskie pytań prejudycjalnych do TSUE przemawiają następujące okoliczności: samodzielność i niezawisłość,
stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania cywilnego, dwuinstancyjność91, sędziowski skład92, a także system nadzoru nad nimi zorganizowany na wzór nadzoru nad sądami powszechnymi93. Wreszcie, postępowanie przed
izbami morskimi ma charakter kontradyktoryjny. Izba morska wszczyna postępowanie
na wniosek zainteresowanego lub organu administracji morskiej, przy czym zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy wypadek morski
(art. 22 i 24).
Można zatem z dużą dozą pewności przyjąć, że ewentualne pytanie prejudycjalne
skierowane przez izbę morską przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy zostałoby uznane
przez TSUE za dopuszczalne.
Kolejnym specyficznym organem, którego legitymację do występowania do TS
w trybie art. 267 TFUE można rozważać, jest Komisja Prawa Autorskiego94. Komisja
składa się z trzydziestu arbitrów będących osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Arbitrów powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród kandydatów przedstawionych przez: organizacje zbiorowego
89
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Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 599, z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228, z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852.
http://www.im.gov.pl, [dostęp: 10.01.2015 r.].
Zgodnie z art. 3 ustawy Sprawy należące do właściwości izb morskich rozpoznają: 1) w pierwszej instancji – Izba Morska w Gdańsku i Izba Morska w Szczecinie; 2) w drugiej instancji – Odwoławcza Izba
Morska.
Tworzą go sędziowie, w tym przewodniczący i jeden lub więcej wiceprzewodniczących oraz ławnicy
(art. 7). Do orzekania w sprawach należących do właściwości izb morskich Minister Sprawiedliwości
deleguje sędziów spośród sędziów sądów powszechnych posiadających znajomość zagadnień morskich
w zakresie spraw należących do właściwości izb morskich. (art. 7a). Sędziowie sądów powszechnych
orzekający w izbach morskich zachowują prawa i obowiązki przewidziane w przepisach dotyczących
sędziów sądów powszechnych (art. 9).
Podobnie jak w przypadku sądów zwierzchni nadzór nad izbami morskimi sprawują: 1) Minister Sprawiedliwości nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami; 2) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w pozostałym zakresie. 2. Nadzór bezpośredni nad izbami morskimi w zakresie zastrzeżonym Ministrowi Sprawiedliwości sprawuje
prezes sądu okręgowego, przy którym działa izba morska. Nadzór nie może jednak wkraczać w zakres
orzecznictwa izb morskich (art. 17).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.
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zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów (15
arbitrów), organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów
praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne (15 arbitrów). Komisja ma
zatem – jak tego wymaga TSUE – wyraźne umocowanie ustawowe oraz jest organem
stałym.
Wskazany skład i sposób powoływania arbitrów Komisji Prawa Autorskiego budził w praktyce wątpliwości co do jej charakteru. Przesądził je jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r. (SK 40/04), stwierdzając, że Komisja Prawa
Autorskiego jest niewątpliwie organem władzy publicznej, „niezależnie od tego, jak
ustalany jest jej skład i sposób powoływania”. Natomiast w wyroku z dnia 21 listopada
2005 r. (P 10/03) TK podkreślił niejednorodny charakter jej kompetencji. O ile bowiem
w dwóch pierwszych kategoriach spraw określonych w art. 108 ust. 3 ustawy o prawie
autorskim (zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia, przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania, tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem) działa ona na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego95, o tyle rozstrzygając spory w obszarze ustawy o prawie
autorskim, Komisja funkcjonuje na gruncie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (stosuje zatem bez wątpienia przepisy prawa powszechnie obowiązującego). Idzie
mianowicie o spory dotyczące stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych, a także spory związane z zawarciem umowy między operatorem sieci kablowej a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi o reemisję w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych (art. 110 ust. 2)96.
Gdy idzie o pozycję arbitrów Komisji, ustawa stanowi, że w wykonywaniu swoich
funkcji są oni niezależni. Sprzyja temu niewątpliwie określenie w ustawie enumeratywnego katalogu przesłanek uzasadniających odwołanie arbitra przez ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego97. Ponadto, co należy podkreślić,
Komisja rozstrzyga spory w drodze orzeczenia, zapadającego większością głosów składu zespołu orzekającego, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Obsługę techniczno95

96

97

Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia tabel przez Komisję jest decyzją w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja ta stanowi rozstrzygnięcie indywidualne, skierowane do konkretnego adresata, tzn. w danym przypadku konkretnej organizacji z.z., która przedłożyła tabele wynagrodzeń do zatwierdzenia.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/komisja-prawa-autorskiego/informacjeogolne.php., [dostęp: 03.03.2015 r.].
Następuje to w razie: 1) zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra Komisji; 2) skazania prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 3) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji arbitra Komisji, trwającej dłużej niż
6 miesięcy; 4) objęcia funkcji w organie podmiotu, o którym mowa w art. 1102 ust. 3.
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-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Wydaje się także, że w katalogu specyficznych organów quasi-sądowych, które –
pod warunkiem oczywiście spełnienia także kryteriów przedmiotowych – mogłyby wystąpić do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, są wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych98, mające ustawowe umocowanie i stały charakter.
Stanowcze uznanie ich uprawnienia w omawianym zakresie jest jednak o tyle utrudnione, że status komisji jest dyskusyjny także z perspektywy regulacji prawa krajowego99.
Zgodnie z ustawą, celem postępowania prowadzonego przez wojewódzką komisję
jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne w rozumieniu ustawy. Komisja rozstrzyga zatem
pewne sporne zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem
niedozwolonym, co pozwala twierdzić, że są to zagadnienia z zakresu stosunków cywilnoprawnych, zaś postępowanie przed tym organem ma charakter cywilnoprawny100.
Istotne z perspektywy przedmiotu niniejszych rozważań są następujące okoliczności:
równorzędność stron postępowania (podległość pacjenta wobec zakładu leczniczego lub
ubezpieczyciela), Komisja ma charakter organu niezależnego wobec stron (zasady wyłącznie członków określa art. art. 67g ust. 1–4 u.p.p), postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ma charakter kontradyktoryjny, a ponadto w przypadkach określonych
w ustawie Komisja stosuje przepisy k.p.c.101.
Komisje, o których mowa, nie są bez wątpienia sądami, chociażby dlatego że nie
wydają wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a ich członkowie nie dysponują
gwarancjami niezawisłości właściwymi dla sędziów102. Natomiast zgodzić się należy, iż
– ze względu wskazane wyżej cechy – można je zaliczyć do grupy organów quasi-sądowych. Niemniej powstaje pytanie, czy to wystarczy, by test kompetencji podmiotowej
na gruncie art. 267 TFUE wypadł pomyślnie. Przeciw uznaniu legitymacji komisji wojewódzkich może świadczyć przede wszystkim sposób powoływania jej członków103,
98

99

100
101
102
103

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 159, poz. 742, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 1822.
Por. obszerne rozważania na ten temat J. Sadowskiej, Status prawny wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, 2014, nr 2,
s. 84 i n.
Ibidem, i tam powołana literatura, s. 85–86.
Ibidem, s. 86–87.
Ibidem, s. 91.
Zgodnie z art. 67e ust. 3, 5 i 6 u.p.p. część członków komisji jest powoływana spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty reprezentujące interesy stron postępowania, tj. 4 członków spośród kandydatów
zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa; 6 członków spośród kandydatów
zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta (por.
art. 67e ust. 5 u.p.p.).
291

Łukasz Żukowski

niezapewniający komisji charakteru organu niezawisłego, czego wymaga TSUE. Jak
podkreśla J. Sadowska, status zawodowy lub społeczny członków komisji może wpływać na ich decyzje w zakresie orzekania. Wątpliwości może budzić także katalog przyczyn odwołania członka komisji enumeratywnie określonych w ustawie, zwłaszcza
punkt przewidujący możliwość odwołania członka z powodu uchylania się od wykonywania obowiązków lub ich nieprawidłowego wykonywania. Jednocześnie ustawa nie
określa, jaki podmiot może oceniać pracę członków komisji, co – zdaniem J. Sadowskiej – pozwala sądzić, że może to być organ, których ich powołał104.
Zarówno ta okoliczność, jak też istotna zależność komisji wojewódzkich do spraw
zdarzeń medycznych od wojewody, wyrażająca się w przyznaniu organowi administracji rządowej uprawnienia do powoływania i odwoływania 14 spośród 16 członków komisji105, przemawia za przyjęciem, że TSUE nie uznałby spełnienia wymogu niezależności i niezawisłości niezbędnej do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym.

5. Sądy polubowne i dyscyplinarne jako podmioty legitymowane
do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
Legitymacja sądów polubownych (arbitrażowych), różnego rodzaju izb zawodowych, komisji dyscyplinarnych orzekających w sprawach wykonywania zawodu w świetle orzecznictwa TSUE nie jest oczywista. W każdym razie Trybunał luksemburski
uznawał legitymację sądów arbitrażowych pod warunkiem, że wykonują funkcję państwową, są utworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
i orzekają na podstawie przepisów tego prawa, ich jurysdykcja nie wynika z zapisu na
sąd polubowny, i wreszcie państwo jest zaangażowane w nadzór nad wykonywaniem
orzeczenia106. W sprawie Vaassen-Göbbels TS uznał, że sądem jest holenderski Sąd Arbitrażowy Kopalnianego Funduszu Pracowniczego. Za decydujący uznano fakt, iż działa on na podstawie prawa, ma stały charakter, postępowanie ma charakter inter partes
kontradyktoryjny (czym wykazuje podobieństwo do sądów państwowych), jurysdykcja
jest obligatoryjna, a także iż stosuje on przepisy prawa. Ponadto członkowie trybunału
są mianowani przez ministra, on też wybiera przewodniczącego i określa reguły postępowania107.
Natomiast w powołanej wyżej sprawie Nordsee Deutsche Hochseefischerei Trybunał odmówił rozpatrzenia pytania prejudycjalnego skierowanego przez sąd arbitrażowy
104
105
106

107

J. Sadowska, op. cit., s. 88.
Ibidem, s. 88. Autorka wskazuje także na znaczną zależność finansową komisji od wojewody.
Wyrok z dnia 23 marca 1981 r., C-102/8, w sprawie Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH v. Reederei Mond, za: R. Grzeszczak, op. cit.
M. Rynkowski, op. cit., s. 187.
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(polubowny) z uwagi na to, że strony nie miały obowiązku przedłożenia sprawy takiemu
sądowi. Uznał, że z pytaniem prejudycjalnym do TS mógłby zwrócić się dopiero sąd
powszechny, współpracujący z sądem arbitrażowym lub rozpatrujący odwołanie od
orzeczenia takiego sądu.
Jak zauważa R. Stefanicki, także w sporach konsumenckich sądownictwo polubowne nie posiada zasadniczo „otwartej drogi” do kierowania pytań prejudycjalnych.
W sprawie Denuit and Cordenier108 TS stwierdził brak legitymacji belgijskiego college
d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages, wskazując, że nie ma charakteru sądu
państwa członkowskiego. Uzasadnił to brakiem prawnego lub faktycznego obowiązku
stron umowy powierzania rozstrzygnięcia ich sporów przez sąd polubowny. Poddanie
sporu stron pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikało z umowy zawartej przez
strony. Ponadto, władze publiczne państwa ani nie są włączone w proces podejmowania
decyzji co do wyboru drogi polubownej, ani nie mają możliwości ingerencji z urzędu
w przebieg postępowania przed sędzią sądu polubownego109.
Odnosząc powyższe uwagi do statusu sądów polubownych w polskim porządku
prawnym i pytania o ich ewentualną legitymację do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, należy w pierwszej kolejności odnieść się do pojęcia „sprawowania wymiaru sprawiedliwości” przyjętego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przyjmuje się
w nim, że jakkolwiek sądy polubowne nie są sądami w znaczeniu konstytucyjnym, to
konstytucyjny monopol sądów na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości nie oznacza
jednak, że w świetle Konstytucji RP wyłączona jest możliwość rozstrzygania sporów ze
stosunków prawnych przez organy spoza konstytucyjnego katalogu organów sprawujących wymiar sprawiedliwości.
Konstytucyjne pojęcie wymiaru sprawiedliwości rozumiane jest dwojako. W ujęciu
podmiotowym jest ono utożsamiane z pojęciem organu państwowego (sądu) sprawującego wymiar sprawiedliwości, i któremu przysługują przymioty niezawisłości i bezstronności. Ujęcie przedmiotowe akcentuje natomiast charakter działalności polegającej na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a więc na rozstrzyganiu konfliktów ze stosunków
prawnych i znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
W wyroku z dnia 8 grudnia 1998 r. (K 41/97) TK stwierdził, że wymiar sprawiedliwości
„należy raczej rozumieć przedmiotowo, jako czynność polegającą na rozstrzyganiu konfliktów prawnych, a nie podmiotowo, jako wyłączną właściwość organów sądowych”.
108

109

Wyrok ETS z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie C-125/04 Denuit and Cordenier, ECR I-923; złożony
został przez college d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgia), za: R. Stefanicki, Arbitraż w sprawach konsumenckich – zagadnienia wybrane (głos w dyskusji), „Kwartalnik ADR” 2009,
nr 2(6), s. 70.
Por. też orzeczenie z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie C-126/97 Eco Swiss, ECR I-3055, za: R. Stefanicki, op. cit., s. 70.
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Zdaniem TK, nie wszystkie sprawy i spory dotyczące sytuacji prawnej jednostki muszą
być od początku rozstrzygane przez sądy. W konsekwencji, podstawę konstytucyjną mają
także pozasądowe metody rozstrzygania konfliktów między jednostkami (ADR), w tym
zwłaszcza sądownictwo polubowne, a także działalność organów orzekających o odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korporacji zawodowych, inspekcje pracy czy organy quasi-sądowe (np. izby morskie). Trybunał Konstytucyjny zastrzega jednak, że „zawsze sądom musi przysługiwać pozycja nadrzędna, umożliwiająca zweryfikowanie
rozstrzygnięcia organu pozasądowego”110.
Co ciekawe, w trakcie prac nad obowiązującą Konstytucją proponowano wprowadzenie do jej treści przepisu stanowiącego o możliwości sprawowania wymiaru sprawiedliwości w określonym zakresie przez organy pozasądowe111. Jakkolwiek twórcy Konstytucji nie zdecydowali się na wyrażenie takiej możliwości expressis verbis, to jednak
zasadne wydaje się poszukiwanie w przepisach ustawy zasadniczej podstaw do rezygnacji przez strony z rozpoznania ich sprawy przez sąd państwowy i powierzenie jej sądowi
polubownemu112.
Sądy polubowne należące zatem niewątpliwie do organów quasi-sądowych mogą
rozstrzygać spory w sprawach cywilnych na zasadach części piątej Kodeksu postępowania
cywilnego. Jak zauważa R. Trzaskowski, „sądy polubowne (arbitrażowe) definiuje się tradycyjnie jako sądy prywatne, złożone z określonej liczby sędziów (arbitrów), którym przekazane zostaje na podstawie woli stron rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów cywilnych
w miejsce sądów państwowych”113. Nie są one zatem organami państwowymi oraz ich
kompetencja do rozstrzygania sporów nie wynika z przepisów prawa, lecz z umowy stron.
Swoboda stron obejmuje nie tylko sam wybór tej drogi rozstrzygania sporu (sporów), ale
także możliwość swobodnego kształtowania elementów istotnych dla procedury arbitrażowej, w szczególności w zakresie liczby arbitrów czy sposobu ich powoływania114. Co jednak istotne, autonomia stron poddających toczący się między nimi spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie pozwala na wyłączenie zastosowania fundamentalnych zasad
procesu, w tym wymogu niezależności i bezstronności arbitra. Arbitra powołanego przez
strony obciąża obowiązek ujawnienia stronom wszelkich okoliczności, które mogłyby
wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności. Wyłączenie arbitra na
110
111
112

113

114

Por. np. wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97.
Por. propozycje A. Ratajczaka, Trzecia władza w Konstytucji, „Rzeczpospolita” 1995, nr 224, s. 17.
B. Banaszak, Ł. Żukowski, Regulatory Framework and Characteristics of Arbitration Judicature in Poland, [w:] A.J. Bělohlávek, N. Rozehnalová (red.), Huntington, Czech and (& Central European) Yearbook of Arbitration, Nowy Jork 2011, s. 23–45.
R. Trzaskowski, Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? –
uwagi na marginesie art. 77 ust. 2 Konstytucji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2, s. 77–78.
R. Balicki, Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami, [w:] M. Jabłoński (red.),
Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław
2014, s. 901. i n.
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wniosek strony może nastąpić, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności lub gdy nie ma kwalifikacji określonych w umowie stron.
Ponadto, strony mocą swojej decyzji (umowy arbitrażowej) określają, czy spór będzie rozstrzygał stały sąd polubowny czy też sąd ad hoc, powoływany do rozpatrzenia
konkretnego sporu115. Orzecznictwo TSUE wymaga, jak wspomniano, by organ krajowy
miał charakter stały. Ewentualną legitymację do kierowania pytań prejudycjalnych można by przyznać zatem stałym sądom polubownym, których funkcjonowanie przewiduje
szereg regulacji ustawowych. Należy tu wymienić w szczególności: ustawę z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej116 (stałe polubowne sądy konsumenckie tworzone są przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym117 (związki sportowe mogą tworzyć stałe sądy polubowne),
ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne118 (stałe polubowne sądy konsumenckie tworzone są przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej)119. Ponadto,
funkcjonowanie stałych sądów polubownych przewidują liczne regulacje ustawowe dotyczące korporacji zawodowych. Do tej grupy należy zaliczyć w szczególności ustawę
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich120, zgodnie z którą okręgowe sądy lekarskie
za pisemną zgodą stron mogą rozpatrywać jako sądy polubowne, jeżeli spory dotyczą
wykonywania zawodu lekarza. Podobne regulacje zawierają także: ustawa z dnia
19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych121, ustawa z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych122, ustawa
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów123, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich124.
Argumentem przeciwko legitymacji sądów polubownych do kierowania pytań do
TSUE jest z kolei fakt, iż nie mogą one występować do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących wątpliwości125. Wydaje się, że dla TSUE okoliczność ta nie miałaby decydującego znaczenia. Trzeba bowiem pamiętać o tym, iż
w każdym przypadku Trybunał sam decyduje, czy dany organ można uznać za „sąd”
w rozumieniu art. 267 TFUE126.
115
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Szerzej B. Banaszak, Ł. Żukowski, op. cit., s. 23–45.
Dz. U. Nr 4, poz. 25 ze zm.
Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.
Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.
Por. szerzej na ten temat Ł. Błaszczak., M. Ludwik, op. cit., s. 67–68.
Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm.
Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.
Dz. U z 2009 r. Nr 93, poz. 767.
Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.
T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1429, 1491. Por. szerzej na ten temat Kąkolecki, Nowaczyk, op. cit., s. 61–62.
Por. też A. Zielony, za: R. Trzaskowski, op. cit.
Podkreśla to także A. Zielony, op. cit.
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Jeszcze więcej argumentów przemawia za uznaniem legitymacji sądów dyscyplinarnych , choć także nie mają one charakteru organów państwowych i tworzone są przez
korporacje zawodowe. Niemniej wykonują one funkcje państwowe wówczas, gdy orzekają o prawie do wykonywania zawodu128. We wspomnianej już sprawie Broekmeulen TSUE
stwierdził: „Jeżeli, zgodnie z systemem prawnym państwa członkowskiego, zadanie wdrażania przepisów wydanych przez instytucje UE jest zlecone organizacji zawodowej działającej pod nadzorem państwowym, zaś ta organizacja, wspólnie z właściwymi władzami
państwowymi, stwarza system odwoławczy, który może mieć wpływ na wykonywanie
praw przyznanych przez prawo wspólnotowe, jest konieczne, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania prawa wspólnotowego, że Trybunał będzie miał kompetencje do
orzekania w kwestiach wykładni i ważności wynikłych na tle takiego postępowania”129.
W polskim porządku prawnym funkcjonuje wiele sądów dyscyplinarnych orzekających o prawie wykonywania zawodu. Należy tutaj wymienić: sądy lekarskie130, sądy
lekarsko-weterynaryjne131, sądy pielęgniarek i położnych132, sądy aptekarskie133, sądy
dyscyplinarne adwokatów, radców prawnych i notariuszy134, sądy rzeczników patentowych135, sądy doradców podatkowych136, sądy biegłych rewidentów137.
W kwestii charakteru prawnego postępowań dyscyplinarnych wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny. Czynił to przede wszystkim w kontekście konieczności
127

127

128

129
130

131

132

133
134

135
136

137

Tak też P. Konarska, choć bez szerszego uzasadnienia, Tryb prejudycjalny jako forma współpracy sądów
krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, [w:] Prawo Europejskie w praktyce. Wydawnictwo Naukowe,
http://pewp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:tryb-prejudycjalny-jako-formawspopracy-sdow-krajowych-z-trybunaem-sprawiedliwoci&catid=34:wymiar-sprawiedliwosci&Itemid=53, [dostęp: 30.03.2015 r.].
Za ich legitymacją do występowania z pytaniami prejudycjalnymi opowiada się także R. Grzeszczak,
op. cit.
Za: R. Grzeszczak, op. cit.
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112,
poz. 654, Nr 113, poz. 657, z 2013 r. poz. 779, 1247, z 2014 r. poz. 1491.
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Dz.
U. z 1991 r. Nr 8, poz. 2. Por. też wyrok TK z dnia 2 października 2013 r., TK SK 10/13.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038,
z 2013 r. poz. 779, 1247, 1650, z 2014 r. poz. 1004.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1429.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, Nr 166,
poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200,
poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830; ustawa z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych, Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217,
poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830; ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, t.j. Dz. U.
z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z 2014 r. poz. 768.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649.
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zagwarantowania obwinionym w postępowaniu dyscyplinarnym konstytucyjnego prawa
do sądu. W wyroku z dnia 2 października 2013 r. (SK 10/13), odwołując się także do
wcześniejszego orzecznictwa, przypomniał, iż „Trybunał stoi na stanowisku, że prawo
do sądu powinno być gwarantowane również w ramach każdego postępowania dyscyplinarnego. [...] Wymóg zagwarantowania przez ustawodawcę sądowej kontroli orzeczeń
dyscyplinarnych Trybunał uzasadniał podobieństwem postępowania dyscyplinarnego
do postępowania karnego”138.
W wyroku z dnia 11 września 2001 r., SK 17/00, Trybunał zauważył, że o ile postępowanie dyscyplinarne dopuszcza „orzekanie w sprawach dyscyplinarnych przez organy pozasądowe odstępując tym samym od stosowania w tym postępowaniu standardów
obowiązujących w postępowaniu karnym sensu stricto, o tyle w sposób zdecydowany
i konsekwentny przyjmuje ono, iż gwarancją poszanowania praw i wolności obwinionego
jest zapewnienie kontroli sądowej orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych. We wszystkich postępowaniach o charakterze represyjnym prawo do sądu pełni rolę szczególną,
gwarantując kontrolę poszanowania praw i wolności obywatelskich przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” (por. też wyrok z dnia 10 maja 2004 r. SK 39/03).
W wyroku z dnia 25 czerwca 2012 r. (K 9/10) TK podkreślił, że „w obowiązującym
porządku konstytucyjnym dopuszczalne jest działanie innych niż sądy państwowe organów utworzonych w celu rozstrzygania sporów o prawa, w tym sądów dyscyplinarnych
tworzonych w ramach korporacyjnych struktur organizacyjnych [...]. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że zasadność wyodrębnienia procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadania im pozasądowego charakteru znajdować może podstawę w specyfice
poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie ich autonomii i samorządności”.
W wyroku SK 17/00 Trybunał wskazał, że „Niezależnie bowiem od oceny konstytucyjności konkretnej procedury dyscyplinarnej trzeba się zgodzić, że odpowiedzialność zawodowa, ukształtowana przez długoletnią tradycję i odzwierciedlająca poziom etyczny
danej grupy zawodowej, jest instytucją ściśle związaną z demokratycznym państwem
prawnym”139.
Co tutaj istotne, w wyroku K 9/10 TK wypowiedział się także w kwestii charakteru
sądów dyscyplinarnych, podkreślając, że „[W] postępowaniach w sprawie ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów realizowany jest szereg dyrektyw wynikających z konstytucyjnego prawa do sądu.
Jednakże organy powołane do rozstrzygania o odpowiedzialności dyscyplinarnej nie mają
charakteru «sądu» w rozumieniu Konstytucji. Nie znajdują do nich zastosowania wszystkie gwarancje niezależności i bezstronności określone w rozdziale VIII Konstytucji [...].
138
139

Por. też wyrok z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00.
Wyrok z 11 września 2001 r., SK 17/00.
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W konsekwencji konieczne jest zapewnienie kontroli sądów państwowych nad orzeczeniami wydawanymi przez sądy dyscyplinarne dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów”.
Jak wynika z powyższego wyliczenia sądów dyscyplinarnych, w polskim porządku
prawnym odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają przedstawiciele wielu grup zawodowych. Jak podkreślił TK w wyroku K 9/10, nie ma także „jednolitej procedury
znajdującej zastosowanie do ustalania tej odpowiedzialności w wypadku wszystkich zawodów, w tym również zawodów prawniczych”. Regulacje w tym zakresie rozproszone
są w licznych regulacjach ustawowych. Niemniej konstrukcja postępowań dyscyplinarnych oraz statusu sądów dyscyplinarnych w najważniejszych punktach wykazują jednak
istotne podobieństwa. Na fakt ten w cytowanym wyroku TK zwrócił także uwagę w kontekście zbliżonych procedur ustalania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy (a także prokuratorów). Dotyczy to również przedstawicieli innych zawodów ponoszących odpowiedzialność przed sądami (komisjami)
dyscyplinarnymi. Podobne są mianowicie przesłanki pociągnięcia do odpowiedzialności, system kar dyscyplinarnych (w tym wydalenie w zawodu czy pozbawienie prawa
jego wykonywania). O odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają sądy dyscyplinarne
złożone z przedstawicieli danego zawodu wybierani przez odpowiednie organy samorządu zawodowego. Sądownictwo dyscyplinarne jest dwuinstancyjne, zaś od orzeczeń
sądów dyscyplinarnych wydawanych w drugiej instancji przysługuje środek odwoławczy do sądu państwowego (kasacja do SN). Należy tutaj podkreślić, że w świetle przywołanego orzecznictwa TSUE konieczność poddania orzeczenia sądy dyscyplinarnego
kontroli sądu państwowego nie wyklucza prawa do występowania z pytaniami prejudycjalnymi do TS EU.
Należy wreszcie podkreślić, że wszystkie regulacje ustawowe określające procedurę postępowania przez sądami dyscyplinarnymi wyrażają zasadę niezawisłości ich członków oraz podlegania wyłącznie ustawom, względnie także zasadom etyki zawodowej.
W świetle tego, co zostało powiedziane, wydaje się, że za legitymacją sądów dyscyplinarnych do kierowania pytań do TS w trybie art. 267 TFUE przemawia ich stały
charakter, umocowanie ustawowe, orzekanie na podstawie przepisów prawa, obowiązkowa właściwość, wykonywanie funkcji państwowych w sprawach dotyczących prawa
wykonywania zawodu, kontradyktoryjność postępowania, a także niezawisłość członków organów orzekających w sprawach dyscyplinarnych.
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6. Zakończenie
Kwestia uznania Krajowej Izby Odwoławczej, a ewentualnie w przyszłości także
innych specyficznych organów administracji publicznej o funkcjach orzeczniczych, za
„sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE ma istotne znaczenie z punktu widzenia wyraźnego
konstytucyjnego rozdziału organów władzy wykonawczej (egzekutywy) i władzy sądowniczej (judykatywy) zgodnie z art. 10 Konstytucji RP. Jak zauważa K. Kiczka, „Konstytucja RP jednoznacznie kwalifikuje organy publiczne odpowiednio władzy sądowniczej oraz władzy wykonawczej (w tym administracji publicznej)”140. Przyznanie, mocą
orzeczenia TSUE, niektórym organom administracji publicznej uprawnienia właściwego
organom władzy sądowniczej (sądom i trybunałom) do kierowania pytań prejudycjalnych ma niewątpliwie tę zaletę, że „włącza w pewnym zakresie polskie organy administracji publicznej – niezależnie od polskiej władzy sądowniczej – do współpracy i dialogu w zapewnieniu efektywności i rozwoju prawa unijnego. Jest to swoisty przejaw
wpływu acquis communautaire na status polskich organów administracji publicznej oraz
nowe wyzwania dla praktyki i nauki”141. Zgodzić się należy z poglądem, iż tego rodzaju
oddziaływanie prawa unijnego „nie może jednak prowadzić do zacierania różnic między
czynnikami leżącymi u podstaw wydzielania organów judykatywy w relacji do organów
egzekutywy”142. Takim czynnikiem jest niewątpliwie niezawisłość sędziowska, której
z całą pewnością nie można sprowadzać – w ślad za TSUE – jedynie do niezależności
i odpowiedzialności za własne działania. Niezawisłość sędziowska jest pojęciem jakościowo innym i obwarowanym gwarancjami, jakich nie posiadają żadne inne organy państwowe, a nadto mającym wyraźne gwarancje konstytucyjne. Zaznaczyć należy jednak,
że kwalifikacja danego organu krajowego jako „sądu” dokonywana jest na potrzeby procedury art. 267 TFUE autonomicznie i nie ma wpływu na status ustrojowy danego organu w krajowym porządku prawnych. Uznanie zatem danego organu krajowego za „sąd”
w rozumieniu art. 267 TFUE nie czyni z niego sądu w znaczeniu konstytucyjnym.
Z drugiej jednak strony szersze przyznawanie organom administracji publicznej
(nawet o specyficznym statusie) prawa do występowania z pytaniami prejudycjalnymi
„oznaczałoby zintensyfikowanie bezpośredniego oddziaływania sądów wspólnotowych
na postępowanie o charakterze administracyjnym. Rozwiązanie takie stanowiłoby zagrożenie dla koncepcji podziału władz, która jest jednym z najbardziej efektywnych instrumentów zapewniających realizację zasady demokratycznego państwa prawnego”143.
140
141

142
143

K. Kiczka, Organy administracji..., s. 111.
K. Kiczka, Organy administracji..., s. 116, Por. także tego autora, Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wrocław 2013, s. 345–354.
K. Kiczka, Organy administracji..., s. 116.
M.K. Kolasiński, op. cit.
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Takich wątpliwości nie budzi natomiast uznanie legitymacji organów quasi-sądowych, tj. zwłaszcza sądów dyscyplinarnych orzekających w sprawach prawa wykonywania zawodu oraz ewentualnie (choć mniej argumentów za tym przemawia) sądów
polubownych.
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Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w praktyce
orzeczniczej sądów administracyjnych
1. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w polskim porządku
prawnym
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkowało modyfikacją przyjętych
przez państwo rozwiązań systemowych. Wiąże się to z przekazaniem kompetencji stanowienia prawa oraz zobowiązaniem do stosowania kształtowanego przez Unię porządku prawnego. Integracja z Unią Europejską przejawia się w akceptacji jej dorobku, który
poza zbiorem norm posiada „swoistą doktrynę prawa unijnego jako nowego, autonomicznego systemu, którego filarami są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, mające
walor rozstrzygający, wykładniczy i prawotwórczy”1.
Oznacza to, że sprawujący w Polsce wymiar sprawiedliwości Sąd Najwyższy, sądy
powszechne, sądy wojskowe oraz sądy administracyjne zobligowane są do wiążącego
rozstrzygania o skutkach obowiązywania abstrakcyjnej i generalnej normy prawnej wobec określonego działania lub zaniechania indywidualnie oznaczonego adresata
z uwzględnieniem zarówno „«tradycyjnych» norm prawa krajowego”, jak też źródeł
pierwotnego i pochodnego prawa unijnego2, w tym honorowania zasady bezpośredniej
skuteczności, zasady efektywności oraz zasady pierwszeństwa.
Z zasady pierwszeństwa „wynika, że unijny porządek prawny powinien mieć zagwarantowaną pełną skuteczność w porządkach prawnych państw członkowskich”3.
Wyraża się to m.in. w obowiązku odmowy zastosowania prawa wewnętrznego oraz aktu
administracyjnego przez działający w granicach powierzonych kompetencji sąd krajowy
w przypadku ich sprzeczności z prawem unijnym. Tym samym sędziom krajowym przypisano swoistą rolę „strażników zasady pierwszeństwa”4.
1

2

3

4

A. Bałaban, Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 4, s. 10.
M. Bernaczyk, Wpływ Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na
działalność orzeczniczą polskich organów wymiary sprawiedliwości [w:] M. Jabłoński, S. JaroszŻukowska (red.), Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, Wrocław
2013, s. 137.
A. Wróbel, Komentarz do art. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] A. Wróbel (red.),
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1–89), Warszawa 2012, s. 157.
D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007, s. 29.
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Ze wskazanego powyżej „przymiotu pierwszeństwa korzysta nie tylko prawo pierwotne i pochodne, ale i zobowiązania międzynarodowe zaciągnięte przez Unię oraz zasady ogólne prawa unijnego. Ponadto zasada pierwszeństwa ma zastosowanie w odniesieniu do przepisów państw członkowskich niezależnie od tego, kiedy zostały
ustanowione, co oznacza, że prawu unijnemu należy przyznać prymat nad przepisami
ustanowionymi po oraz przed wejściem w życie traktatów założycielskich”5, przy czym
– jak podkreśla K. Piech – jej zastosowanie przy ocenie legalności decyzji wydanych
przed akcesją zostało ograniczone tylko do tych, które wywołują skutki prawne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej6.
Niniejsza zasada budzi ogromne kontrowersje i kwestionowana jest przez trybunały konstytucyjne państw członkowskich, które to wyznaczają jej granice w przyjętym
porządku prawnym. Kontestowanie zasady pierwszeństwa ma miejsce szczególnie
wówczas, gdy pojmowana jest ona w sposób kategoryczny – tj. jako pierwszeństwo jakiegokolwiek przepisu prawa unijnego przed jakąkolwiek normą prawa krajowego7, co
w praktyce orzeczniczej aktualizuje obowiązek sądów bezpośredniego i niezwłocznego
zapewnienia wykonania prawa unijnego także wówczas, gdy istnieje sprzeczny z nim
przepis nawet rangi konstytucyjnej8.
Oczywiście za bezwarunkowym pojmowaniem zasady pierwszeństwa opowiada
się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Punktem wyjścia stało się tu przyjęcie
w wyroku w sprawie van Gend & Loos, że „Wspólnota stanowi nowy porządek prawny
w prawie międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły, jakkolwiek tylko
w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego normy znajdują zastosowanie
nie tylko do państw członkowskich, ale i pochodzących z nich jednostek”9. Tym samym
z uwagi na nowatorski charakter organizacji stanowione przez nią prawo powinno mieć
charakter absolutny, a nie wyłącznie taki, jaki przysługuje innym umowom międzynarodowym. Z kolei w wyroku w sprawie Costa Trybunał, wskazując na pierwszeństwo
stosowania norm unijnych, podkreślił, że przemawia za tym istota funkcjonowania Unii,
która została wyposażona nie tylko we własne instytucje, osobowość i zdolność prawną,
zdolność występowania we własnym imieniu w obrocie międzynarodowym, ale przede
wszystkim władcze kompetencje wynikające z ograniczenia swoich suwerennych praw
5

6
7

8

9

P. Brzeziński, Unijny obowiązek zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii
Europejskiej, Warszawa 2010, s. 40.
K. Piech, Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 72.
A. Wróbel, Wprowadzenie, [w:] M. Szwarc-Kuczer i K. Kowalik-Bańczyk (red.), Stosowanie Prawa
Unii Europejskiej przez Sądy. Tom II. Zasady – Orzecznictwo – Piśmiennictwo, Warszawa 2007, s. 22.
T. Jaroszyński, Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011, s. 303–304.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie van Gend & Loos, 26/62, http://
curia.europa.eu [dostęp 02.01.2014].
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przez państwa członkowskie celem stworzenia systemu prawa mającego zastosowanie
wobec nich oraz pochodzących od nich jednostek. Tym samym, zdaniem Trybunału, włączenie do systemu prawnego państwa członkowskiego przepisów stanowionych przez
Unię, a zwłaszcza ze względu na brzmienie i ducha traktatu oraz zasadę wzajemności,
państwa członkowskie nie mogą przyjętemu porządkowi przeciwstawiać późniejszego,
jednostronnego przepisu i uznawać jego pierwszeństwa. Natomiast w sprawie Internationale Handelsgesellschaft Trybunał zaakcentował pierwszeństwo prawa unijnego wobec
praw podstawowych wynikających z konstytucji państw członkowskich oraz krajowych
zasad o charakterze konstytucyjnym, argumentując, iż jest to uzasadnione koniecznością
zapewnienia jednolitego i efektywnego obowiązywania niniejszego prawa na terytorium
Unii. Wreszcie w wyroku w sprawie Simmenthal, podkreślił, że za sprzeczne z prawem
unijnym należy uznać przepisy prawa krajowego oraz praktykę legislacyjną, administracyjną lub sądową obniżające efektywność prawa europejskiego przez pozbawienie sądu
uprawnienia do niezastosowania wewnętrznych przepisów prawa, które mogłyby pozbawić przepisy Unii Europejskich ich pełnej mocy i skuteczności10.
W polskim porządku prawnym zasada pierwszeństwa prawa unijnego budzi liczne
kontrowersje przede wszystkim wobec przyjętej zasady nadrzędności Konstytucji, która
w art. 8 ust. 1 uznaje ustawę zasadniczą „najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”11. Ponadto w nauce prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że art. 91 ust. 2 i 3
Konstytucji przyznaje pierwszeństwo prawa unijnego (pierwotnego i pochodnego) nad
ustawami, aktami podustawowymi, umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi bez
zgody ustawodawcy oraz umowami międzynarodowymi zatwierdzonymi przez Radę
Ministrów, ale nie nad Konstytucją12. Na takim stanowisku stoi również Trybunał Konstytucyjny, który oceniając w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. zgodność niektórych przepisów traktatu akcesyjnego stwierdził, że „zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji
pierwszeństwo stosowania umów międzynarodowych, ratyfikowanych na podstawie
upoważnienia ustawowego lub podjętego w trybie ogólnokrajowego referendum upoważniającego (zgodnie z art. 90 ust. 3), w tym: umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie
prowadzi wprost (i to w żadnym zakresie) do uznania analogicznego pierwszeństwa
10
11
12

T. Jaroszyński, op. cit., s. 300–303.
Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm., dalej Konwencja.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 461–463; K. Działocha, Podstawy prounijnej wykładni Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2004, z. 1 s. 28–29; K. Działocha, Komentarz do art. 91 Konstytucji, [w:] L. Garlickiego (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, Warszawa 1999, s. 5–7; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 212–213; M. Masternak-Kubiak, Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6,
s. 326–329.
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tychże umów przed postanowieniami Konstytucji. Konstytucja pozostaje zatem – z racji
swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku
do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Dotyczy to
także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej korzysta ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania”13. Wyjaśnił przy tym, że nadrzędność Konstytucji przejawia się w tym,
że: mechanizm integracji i związane z tym przekazanie określonych kompetencji organom unijnym znajduje oparcie w samej Konstytucji, która określa jego ważność i skuteczność. Ponadto prymat ustawy zasadniczej potwierdza określony w niej mechanizm
konstytucyjności Traktatu akcesyjnego wraz z aktami integralnymi, jak też to, że „przepisy (normy) Konstytucji jako aktu nadrzędnego i stanowiącego wyraz suwerennej woli
narodu nie mogą utracić mocy obowiązującej bądź ulec zmianie przez sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy określonymi przepisami”14.
W piśmiennictwie można jednak spotkać i pogląd odmienny – tj. uznający pierwszeństwo prawa unijnego wobec norm konstytucyjnych. Bezwzględny prymat prawa
europejskiego uzasadniany jest w tym przypadku przede wszystkim obowiązkiem zapewnienia efektywności normom unijnym w systemach prawnych państw członkowskich, koniecznością traktowania zasady pierwszeństwa jako instrumentu służącego do
realizacji celów Unii15, a także wymogiem wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych16.
Warto jednak nadmienić, że w ostatnim czasie – jak zauważa S. Biernat – „konfrontacyjne podejście do zasady pierwszeństwa jest przezwyciężane na rzecz dyskutowania
o niej w kategoriach konstytucyjnego pluralizmu, współpracy i dialogu między sądami
unijnymi a krajowym, jak również poszanowania podstawowych wartości poszczególnych porządków prawnych”17.
Brak zgodności co do treści zasady pierwszeństwa jest szczególnie skomplikowany
przy rozstrzyganiu przez sąd sporów, których przedmiotem są uprawnienia lub obowiązki wywodzone z prawodawstwa unijnego. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej sądy krajowe stały się jednocześnie sądami unijnymi18 i jako takie zobligowane
13
14
15
16

17

18

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 49/5/2005.
Ibidem.
P. Brzeziński, op. cit., s. 39–40.
E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] L. Ogieła,
W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2002, s. 110.
S. Biernat, Zasady pierwszeństwa prawa unijnego po traktacie z Lizbony, „Gdańskie Studia Prawnicze”
2011, t. XXV, s. 48.
K. Piasecki, Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 86.

304

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych

zostały do uwzględniania europejskiego porządku prawnego na każdym etapie rozpatrywania podlegającej ich kognicji sprawy. Dochodzenie uprawnień mających swoje źródło
w ustawodawstwie unijnym następuje bowiem przed sądami krajowymi, które z racji
zagwarantowanej im niezawisłości dysponują efektywnymi i uwzględniającymi okoliczności konkretnego przypadku instrumentami zapewnienia maksymalnej skuteczności prawu unijnemu19. Wiąże się to także z ciążącym na nich wymogiem usuwania kolizji
w sytuacji stwierdzenia sprzeczności pomiędzy prawem krajowym i prawem unijnym,
której nie da się rozwiązać przede wszystkim w drodze przyjaznej wykładni20. Niezgodność taka powinna zostać rozstrzygnięta z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa prawa
unijnego nad prawem krajowym z wyjątkiem norm rangi konstytucyjnej. Stwierdzona
sprzeczność jest rozwiązywana przede wszystkim przez zastosowanie prawa unijnego
i w razie potrzeby odmowę zastosowania regulacji wewnętrznych. Uznanie niezgodności z prawem unijnym nie skutkuje wyeliminowaniem z obrotu prawnego normy krajowej. Przepis taki nadal obowiązuje w systemie prawnym, gdyż sąd nie orzeka o uchyleniu normy prawa krajowego, a tylko odmawia jej zastosowania w takim zakresie,
w jakim obliguje go do tego zasada pierwszeństwa21.
Z kolei w przypadku powzięcia wątpliwości co do wykładni prawa unijnego oraz
zgodności prawa wtórnego z prawem pierwotnym sąd krajowy powinien zwrócić się
z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości UE, który jest władny do badania
aktu wydanego przez instytucje Unii Europejskiej. Sąd krajowy nie jest już bowiem
uprawniony do stwierdzenia we własnym zakresie, że przepis prawa pochodnego jest
niezgodny z prawem pierwotnym. Nie posiada kompetencji pozwalających na odmowę
jego stosowania22. Tym samym, jak podkreśla M. Masternak-Kubiak, podział kompetencji między sądy krajowe a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprowadza się
do określenia jurysdykcji w zakresie stosowania i interpretacji prawa europejskiego,
a nie opiera na nadrzędności Trybunału. Stosowanie prawa Unii Europejskiej stanowi
domenę sądów krajowych, natomiast jego interpretacja lub orzekanie co do ważności
prawa pochodnego leży w gestii Trybunału Luksemburskiego23.
19

20

21
22

23

Z. Kmieciak, Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich UE i jej konsekwencje dla procesu
orzekania przez sądy administracyjne i organy administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 2, s. 12.
M. Laskowska, M. Taborowski, Obowiązek wykładni przyjaznej prawu Unii Europejskiej – między
otwartością na proces integracji a ochroną tożsamości konstytucyjnej, [w:] S. Dudek i N. Półtorak (red.),
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 86.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006 r., P 37/05, OTK-A 177/11/2006.
A. Frąckowiak-Adamska, Kompetencja do niezastosowania przez sędziego krajowego przepisu ustawy
niezgodnego z Konstytucją lub prawem wspólnotowym, [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Warszawa 2004,
s. 185–186; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005/5/49.
M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 334–335.
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2. Sądy administracyjne wobec zasady pierwszeństwa prawa
unijnego
Obowiązek rozpoznawania i rozstrzygania spraw w zgodzie z unijnym porządkiem
prawnym spoczywa również na sądach administracyjnych, które „sprawują, w zakresie
określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej”24. Przyjęty
przez polskiego prawodawcę model funkcjonowania sądów administracyjnych sprowadzający się do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej25 obliguje w toku rozpoznawania i rozstrzygania sprawy do oceny
zgodności z prawem zaskarżonych aktów, czynności, bezczynności nie tylko w świetle
obowiązujących krajowych regulacji prawa, ale także przez pryzmat prawa Unii Europejskiej wraz z orzecznictwem Trybunału w Luksemburgu. Sądy administracyjne w zakresie przyznanych im kompetencji stanowią bowiem sądy Unii Europejskiej i właściwe
są do rozstrzygania spraw sądowoadministracyjnych jako spraw unijnych. Zakresem
swej kognicji obejmują sprawy, w których podniesiono zarzuty dotyczące: „1) sposobu
wykonywania przez krajowe organy administracji publicznej bezpośrednio skutecznych
przepisów prawa unijnego (pierwotnego i pochodnego), 2) transpozycji do prawa krajowego obowiązków/praw opartych na prawie Unii Europejskiej, 3) przewidzianych
w prawie krajowym wyłączeń od obowiązków unijnych, 4) innych środków i decyzji
administracyjnych z argumentacją, że mieszczą się one w zakresie zastosowania Traktatu, 5) ważności prawodawstwa unijnego”26.
Orzekając w materii regulowanej prawem europejskim, sądy administracyjne
uwzględniać muszą także zasadę pierwszeństwa prawa unijnego, która ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia konieczności ochrony praw jednostki. W dalszej części
niniejszej publikacji przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne prawa
europejskiego wraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w świetle ciążącego na nich obowiązku respektowania niniejszej zasady.
Analiza orzecznictwa potwierdza przede wszystkim, że sądy administracyjne mają
świadomość ciążącego na nich obowiązku uwzględniania – jeżeli wystąpią ku temu
warunki – prawa europejskiego, konieczności przeprowadzania prounijnej wykładni
24
25

26

Art. 184 Konstytucji.
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze
zm., dalej p.u.s.a.
A. Wróbel, Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6, s. 477.
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przepisów krajowych i honorowania związanej z tym zasady pierwszeństwa. Podzielają
przy tym pogląd, że obowiązki w tym zakresie spoczywają odpowiednio również na
organach administracji, w tym organach podatkowych, które wyposażone są w kompetencje do wydawania aktów administracyjnych lub podejmowania innych działań normowanych w całości lub części prawem europejskim. Brak bowiem takiego obowiązku
w odniesieniu do organów prowadziłby do przyjmowania podwójnego standardu stosowania prawa i powodował stan niepewności27.
Przez prounijną wykładnię norm krajowych, która ma zastosowanie tam, gdzie
określone zagadnienie regulowane jest prawem Unii Europejskiej, Naczelny Sąd Administracyjny rozumie nadanie przepisom krajowym takiego sensu, przy którym wystąpi
zgodność z normami prawa unijnego. Zgodność z prawem europejskim pojmowana jest
zarówno jako koherencja z normami wynikającymi z ustalonego wzorca tego prawa rozumianego w sensie dosłownym jako prawo stanowione (pierwotne i pochodne), jak też
zbieżność z wyraźnie zdefiniowanymi przez prawodawcę unijnego celami, które legły
u podstaw procedury legislacyjnej28. Ponadto, przy konstruowaniu wzorca prawa unijnego sądy administracyjne wskazują na konieczność uwzględniania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, które kształtuje sposób rozumienia norm i rozwija zasady
ogólne29.
W praktyce sądowoadministracyjnej przyjmuje się, że zastosowanie zasady pierwszeństwa poprzedza stwierdzenie sprzeczności między normą krajową a europejską,
a zatem zaistnienie stanu, w którym nie jest możliwe jednoczesne spełnienie tych dwóch
norm mających wspólny zakres zastosowania. Ustalenie to musi zostać poprzedzone
wykładnią obu norm, przy czym akcentuje się, że do dokonania interpretacji prawa unijnego właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast przeprowadzenia wykładni prawa wewnętrznego dokonuje sąd krajowy30. Sądy administracyjne
podzielają także pogląd, że stwierdzając sprzeczność między prawem wewnętrznym
a prawem europejskim, nie rozstrzyga się w kwestii ważności przepisu prawa krajowego, a jedynie odmawia zastosowania normy wynikającej z tego przepisu. Nie ma więc
27

28
29
30

Np.: Wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2009 r., I FSK 4/08, CBOSA (05.01.2014); wyrok NSA z dnia 11 marca 2010 r., I FSK 61/09, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2009 r., III
SA/Wa 832/09, CBOSA (05.01.2014); wyrok NSA z dnia 6 marca 2012 r., I FSK 666/11, CBOSA
(06.01.2014); wyrok NSA z dnia 6 marca 2012 r., I FSK 667/11, CBOSA (06.01.2014); wyrok NSA
z dnia 6 marca 2012 r., I FSK 668/11, CBOSA (06.01.2014); wyrok NSA z dnia 6 marca 2012 r., I FSK
669/11, CBOSA (06.01.2014); wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 października 2008 r., VIII SA/Wa
221/08, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 października 2008 r., VIII SA/Wa
242/08, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2007 r., III SA/Wa 2461/06,
CBOSA (05.01.2014).
Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2011 r., I FSK 873/10, CBOSA (05.01.2014).
Wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2009 r., I FSK 4/08, CBOSA (05.01.2014).
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2011 r., I FSK 301/11, CBOSA
(05.01.2014).
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obowiązku występowania do sądu konstytucyjnego, aby ten potwierdził niezgodność
prawa krajowego z prawem unijnym, gdyż artykuł 91 ust. 3 Konstytucji RP przyznaje
wyraźne kompetencje sądom do zajęcia stanowiska w przedmiocie zgodności prawa
krajowego z prawem unijnym, co należy również odnieść do organów podatkowych stosujących prawo unijne31.
Na gruncie sądownictwa administracyjnego szczególnie istotne jest to, że w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że organem zobowiązanym do stosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego nad normami prawa krajowego jest także organ wydający indywidualne interpretacje podatkowe32. Wskazał przy
tym, że jakkolwiek do dokonania wykładni normy prawa unijnego uprawniony jest wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jednak Minister właściwy do
spraw finansów publicznych, wydając indywidualną interpretację, zobligowany jest do
zbadania poprawności implementacji dyrektywy do krajowych aktów prawnych. Ponadto w niniejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do zagadnienia,
czy udzielając interpretacji organ powinien odmówić zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z normą wynikającą z dyrektywy. W tej kwestii przyjął stanowisko, iż
„w związku z tym, że proces wydawania indywidualnych interpretacji od stosowania
prawa różni jedynie to, że w przypadku indywidualnych interpretacji wykładnia prawa
odnosi się nie do zaistniałego stanu faktycznego, a jedynie zaprezentowanego we wniosku o interpretację, to […] organ udzielający interpretacji zobowiązany jest również do
odmowy zastosowania normy krajowej w odniesieniu do hipotetycznego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację, jeżeli prowadziłoby to do wydania
indywidualnej interpretacji podatkowej niezgodnej z treścią normy dyrektywy”33.
Powyższy pogląd został podzielony w wyroku z dnia 1 sierpnia 2013 r., w którym
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył nadto, że obowiązkiem Ministra Finansów,
udzielającego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji, interpretacji jest dokonanie oceny
zgodności przepisów krajowych z unijnymi niezależnie od tego, czy strona w złożonym
wniosku powołuje się na europejski porządek prawny. Natomiast zaniechanie w tej kwestii nie pozwala na przyjęcie, że organ wypełnił spoczywający na nim obowiązek zawarcia w indywidualnej interpretacji podatkowej pełnej oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy, co też należy kwalifikować jako naruszenie art. 14 c § 1 i 2 Ordynacji. Zgodnie
z jego brzmieniem interpretacja indywidualna powinna zawierać ocenę stanowiska
31
32

33

Wyrok NSA z dnia 11 marca 2010 r., I FSK 61/09, CBOSA (05.01.2014).
Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749
ze zm., dalej: Ordynacja) „Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)”.
Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2011 r., I FSK 1565/11, CBOSA (06.01.2014); podobnie: w wyroku z dnia
21 grudnia 2011 r., I FSK 301/11, CBOSA (06.01.2014).
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wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym, a w przypadku negatywnej oceny
– wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem.
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego stanowiła także podstawę do przyjęcia
przez Naczelny Sąd Administracyjny poglądu co do możliwości odstąpienia przy ponownym rozpoznawaniu sprawy od wyrażonej w art. 190 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi34 reguły związania
sądu wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny, która
obejmuje zarówno prawo materialne, jak i procesowe35. Uzasadniając powyższe, Sąd ten
przyjął, że jej ujęcie sformułowane ostatecznie w sprawie Simmenthal sprzeciwia się
temu, aby – orzekający po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd
wyższej instancji – sąd państwa członkowskiego związany był w myśl krajowych rozwiązań procesowych oceną prawną dokonaną przez sąd wyższej instancji, jeżeli stwierdzi – uwzględniając wykładnię, o której przeprowadzenie zwrócił się do Trybunału
w Luksemburgu – że wskazana ocena nie jest zgodna z prawem europejskim. Zdaniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej sytuacji znajduje – per analogiam – zastosowanie reguła uprawniająca sąd administracyjny w toku ponownego rozpoznania
sprawy do odstąpienia od wykładni dokonanej przez sąd kasacyjny, w przypadku gdy
jest ona odmienna niż ta przyjęta w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego36.
Na uwagę zasługuje także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
12 czerwca 2013 r. (I FSK 146/13), w którym rozpoznając sprawę w przedmiocie podatku od towarów i usług odstąpił on od wykładni zawartej w uchwale Siedmiu Sędziów
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. podjętej na podstawie
art. 187 § 1 p.p.s.a37. W uchwale tej Sąd przyjął, że „w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stanie
prawnym obowiązującym w 2006 r., podmiot świadczący usługi leasingu powinien
włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu”38. Decyzja o odstąpieniu od wiążącej wykładni podyktowana była tym, że w innej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym o treści: „czy przepis art. 2 ust. 1 lit. c)
Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.) należy
34
35

36
37

38

Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.
B. Gruszczyński, B. Dauter, Komentarz do art. 190 p.p.s.a., [w:] B. Dauter [et al.], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, s. 635.
Wyrok NSA z dnia 20 września 2013 r., I FSK 1370/12, CBOSA (06.01.2014).
Zgodnie z jego brzmieniem: „Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy
i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu”.
Uchwała NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10, CBOSA (06.01.2014).
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interpretować w ten sposób, że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę
leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy jako jedną kompleksową usługę
złożoną leasingu, b) w przypadku odpowiedzi na powyższe pytanie, że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako usługi odrębne,
czy art. 135 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE
seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.) należy interpretować w ten sposób, że korzysta ze
zwolnienia usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu, gdy to leasingodawca ubezpiecza ten przedmiot, obciążając kosztami tego ubezpieczenia leasingobiorcę”39. W wyroku podjętym w dniu 17 stycznia 2013 r. Trybunał Luksemburski w sprawie C-224/11
BGŻ Leasing zajął stanowisko odmienne niż zaprezentowane w przywołanej powyżej
uchwale, uznając, że zasadą jest uznanie każdego świadczenia za odrębne i niezależne,
co też oznacza, że opodatkowaniu podlega – co do zasady – odrębnie usługa leasingu
i odrębnie usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu, z dopuszczeniem możliwości, że
obie te usługi, jeśli są ze sobą ściśle związane, będą stanowiły jedną czynność. Podejmując rozstrzygnięcie w sprawie I FSK 146/13, Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Trybunału w Luksemburgu, że każde świadczenie powinno być zwykle
uznawane za odrębne oraz niezależne, mając jednocześnie świadomość, że jest ono nie
do pogodzenia z treścią zapadłej i wiążącej w sprawie uchwały, a stwierdzona niezgodność nie oznacza automatycznego wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały. Uznał
jednak, że za jego przyjęciem przemawia to, iż wyrok Trybunału zapadł po podjęciu
uchwały, a nadto podyktowane jest to koniecznością respektowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego służącej zapewnieniu pełnej skuteczności norm unijnych, co między innymi przejawia się w prawie pominięcia krajowych przepisów proceduralnych
ograniczających uprawnienia przyznane z mocy prawa europejskiego. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że orzeczenie podjęte przez Trybunał Sprawiedliwości w wyniku zainicjowania procedury prejudycjalnej wiąże sąd zwracający się z pytaniem, jak też inne sądy, skoro wydanie rozstrzygnięcia wbrew orzeczeniu Trybunału
w Luksemburgu może stanowić podstawę odpowiedzialności państwa członkowskiego
za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa unijnego40.
W kontekście obowiązku przestrzegania przywołanej powyżej uchwały Naczelnego
Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2010 r. w świetle opisanego wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy także wspomnieć o orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zapadłym w sprawie I SA/Wr 103/13, w którego uzasadnieniu poruszono kwestię wpływu rozstrzygnięć Trybunału Luksemburskiego
39
40

Postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2011 r., I FSK 460/10, CBOSA (06.01.2014).
Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2013 r., I FSK 146/13, CBOSA (05.01.2013).
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na moc wiążącą uchwał w świetle brzmienia art. 269 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z jego treścią
„Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego
składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe zagadnienie prawne
do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi”. Analizując powyższe, WSA we Wrocławiu zauważył, że tak w literaturze, jak i orzecznictwie podzielany jest pogląd, iż cytowana regulacja stanowi o mocy wiążącej zarówno uchwał konkretnych, jak i abstrakcyjnych. Oznacza to, że pogląd wyrażony w uchwale wiąże pośrednio wszystkie sądy
administracyjne, które zobligowane są do jego respektowania, dopóki nie zostanie zmieniony. W ocenie Sądu odstąpienie od stanowiska prezentowanego w uchwale może jednak uzasadniać konieczność poszanowania przez skład orzekający zasady efektywności
oraz pierwszeństwa prawa unijnego. Ponadto, jego zdaniem nie bez znaczenia jest tu
argument, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że
rozstrzygnięcia prejudycjalne wywołują skutek erga omnes i posiadają de facto charakter precedensowy. Oznacza to, iż rozstrzygnięcie prejudycjalne wiąże każdy sąd krajowy, jeżeli nie zwróci się on do Trybunału z własnym pytaniem prawnym. Przyjęcie wykładni odmiennej niż ta zaprezentowana w orzeczeniu wstępnym skutkowałoby z kolei
przywłaszczeniem wyłącznej kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE do interpretacji norm unijnych i mogłoby prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej. Tym
samym Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że przyznanie orzeczeniom wstępnym waloru precedensu obliguje krajowe organy sądowe albo do uznania i zastosowania
treści wcześniejszego orzeczenia wstępnego Trybunału Luksemburskiego, albo wystąpienia z własnym pytaniem prejudycjalnym41.
Wreszcie, analizując respektowanie zasady pierwszeństwa na płaszczyźnie sądownictwa administracyjnego nie sposób nie wspomnieć o wpływie rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wznowienie postępowania. Wobec tego,
wskazać należy, że art. 272 § 3 zd. 1 p.p.s.a. stanowi, że: „Można żądać wznowienia
postępowania również w przypadku, gdy potrzeba taka wynikła z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską”, a w zdaniu drugim wskazuje, że termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania na niniejszej podstawie wynosi trzy miesiące
i biegnie od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia organu
41

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 103/13, CBOSA (05.01.2014); Podobnie: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 104/13, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 105/13, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA
we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 135/13, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 136/13, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 203/13, CBOSA (05.01.2014); wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
30 kwietnia 2013 r., I SA/Wr 204/13, CBOSA (05.01.2014).
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międzynarodowego42. Zdaniem A. Kabata, niniejsza sytuacja będzie miała miejsce
przede wszystkim wówczas, gdy z uwagi na rozstrzygnięcie organu międzynarodowego
wystąpi konieczność dostosowania lub pełniejszego dostosowania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego do aktu międzynarodowego stosowanego przez organ43.
Sformułowana w art. 272 § 3 p.p.s.a. przesłanka wznowienia postępowania, które
zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, wywołała
wątpliwość w zakresie podmiotu uprawnionego do złożenia skargi. Sprowadza się ona
do tego, czy uprawnienie do wystąpienia z takim żądaniem przysługuje tylko adresatowi
rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, czy też osobie, która nie była stroną w tym
postępowaniu. Pierwszy pogląd ma charakter dominujący, a w jego uzasadnieniu podnoszony jest argument sprowadzający się do literalnego brzmienia wskazanego powyżej
przepisu44, który wyklucza skuteczne przywoływanie niniejszej podstawy wznowieniowej nawet w sytuacji, gdy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE pod względem przedmiotowym dotyczy analogicznego stanu faktycznego i prawnego. Przyjmuje się bowiem,
że w obecnym stanie prawnym na gruncie sądownictwa administracyjnego brak jest
właściwej podstawy do wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu zapadły w innej
sprawie45. Ponadto w postanowieniu z dnia 11 lipca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny zaakcentował, że wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego ma charakter
szczególny i wyjątkowy, co też wymaga ścisłej interpretacji i nie pozwala na rozszerzającą wykładnię jego podstaw. Wyklucza to więc automatyczne stosowanie art. 272 § 3
p.p.s.a. w każdej sprawie i statuuje wymóg dokonania oceny „potrzeby” wznowienia
postępowania w realiach tej konkretnej sprawy, w której stroną jest wyłącznie adresat
rozstrzygnięcia organu międzynarodowego. Tym samym nawet z uwagi na powszechną
moc obowiązującą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie sposób
przyjąć, że podmiotem uprawnionym do żądania wznowienia postępowania na podstawie art. 272 § 3 p.p.s.a. może być także podmiot, który nie jest bezpośrednim adresatem
jego rozstrzygnięcia. Niniejszy przepis nie precyzuje bowiem, jaki charakter powinien
42
43
44

45

Art. 272 § 3 p.p.s.a.
A. Kabat, Komentarz do art. 272 p.p.s.a., [w:] B. Dauter [et al.], op. cit., s. 850–851.
Np. Postanowienie NSA z dnia 15 stycznia 2013 r., I FSK 1473/12, CBOSA (10.01.2014); postanowienie
WSA w Warszawie z dnia 31 grudnia 2012 r., II SA/Wa 2002/12, CBOSA (10.01.2014); postanowienie
WSA w Szczecinie z dnia 26 października 2012 r., I SA/Sz 648/12, CBOSA (10.01.2014); postanowienie WSA w Łodzi z dnia 13 lutego 2013 r., III SA/Łd 2/13 CBOSA (10.01.2014); postanowienie WSA
w Gliwicach, II GSK 2031/13, CBOSA (10.01.2014); Takie też piśmiennictwo np.: A. Kabat, op. cit.;
J. Drachal, A. Wiktorowska, K. Wojciechowska, Komentarz do art. 273 p.p.s.a., [w:] R. Hauser,
M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1013–1014.
Postanowienie WSA w Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r., III SA/Łd 6/13, CBOSA (10.01.2014); postanowienie WSA w Łodzi z dnia 29 listopada 2012 r., III SA/Łd 920/12, CBOSA (10.01.2014).
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mieć organ międzynarodowy, a jedynie określa, że powinien działać na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę i wskazuje na potrzebę wynikającą
z jego rozstrzygnięcia, które skutkuje stwierdzeniem, że w realiach rozstrzyganej przez
sąd administracyjny sprawy naruszono prawo46.
Zupełnie odmienny pogląd został wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny
w postanowieniu z dnia 8 listopada 2013 r. W rozstrzygnięciu tym podkreślono, że
z przyjętych przez ustawodawcę regulacji co do sposobu liczenia terminu do wniesienia
skargi o wznowienie postępowania nie można wywodzić ograniczeń co do kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia skargi o wznowienie postępowania. Zakres podmiotowy został bowiem określony w sposób jednoznaczny w art. 273 § 3 zd. 1 p.p.s.a. przez
użycie zwrotu „można żądać wznowienia postępowania”. Uprawnia to do uznania, że
niniejszą skargę może wnieść każdy, jeżeli zachodzi określona w przepisach przesłanka
przedmiotowa. W analizowanym postanowieniu Sąd przyjął, że odpowiednie stosowanie § 2 art. 273 p.p.s.a. (regulującego termin do wznowienia postępowania w przypadku
wyroku Trybunału Konstytucyjnego) oznacza, że powinien on być interpretowany w taki
sposób, że termin do złożenia skargi z powołaniem się na rozstrzygnięcie Trybunału
Sprawiedliwości UE w sytuacji, gdy strony nie były jednocześnie stronami w postępowaniu przed organem międzynarodowym, wynosi trzy miesiące od daty publikacji tego
rozstrzygnięcia, gdyż z tym dniem orzeczenie to wchodzi w życie. Natomiast w przypadku stron, które brały udział w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości, termin trzymiesięczny biegnie od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia organu międzynarodowego. Wyrażając powyższy pogląd, Naczelny Sąd
Administracyjny zaakcentował też, że taka interpretacja pozwala na realizację celów
unijnego porządku prawnego, które sprowadzają się m.in. do zapewnienia stosowania
w państwach członkowskich jednolitej i prawidłowej wykładni prawa unijnego dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości47.
Z zaprezentowanego powyżej przeglądu orzecznictwa wynika, że sądy administracyjne z powodzeniem wykorzystują zasadę pierwszeństwa przy rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw powierzonych ich kognicji. Stanowi ona kryterium, na którym oparta
jest przeprowadzana kontrola działalności administracji publicznej mająca na celu zagwarantowanie skutecznej ochrony praw podmiotowych jednostki. Przywoływana jest
także w pisemnych motywach podejmowanych orzeczeń, a nade wszystko stanowi
46

47

Postanowienie NSA z dnia 11 lipca 2013 r., II GSK 486/13, CBOSA (10.01.2014); Tak też w piśmiennictwie: S. Marciniak, Uwagi do zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 9, s. 41; H. Knysiak-Molczyk, Komentarz do art. 272 p.p.s.a.,
[w:] T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 1150–1151.
Postanowienie NSA z dnia 8 listopada 2013 r., II GSK 2013/13, CBOSA (10.01.2014).
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szczególny argument, który pozwala odstąpić od wiążących sąd administracyjny reguł
procesowych, w tym obowiązku respektowania uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Pytanie prejudycjalne w praktyce sądowoadministracyjnej
Nie może w zasadzie budzić wątpliwości to, iż dokonywanie we własnym zakresie
przez sądy państw członkowskich wykładni norm unijnych skutkowałoby wykształceniem się odrębnych linii orzeczniczych, a nawet niedającymi się usunąć sprzecznościami w stosowaniu praw i obowiązków o charakterze unijnym. Wynikałoby to z tego, że
sądy krajowe, przeprowadzając interpretację, odwoływałyby się do własnego dorobku
doktryny i judykatury48. W poszczególnych państwach członkowskich obowiązują bowiem „odrębne tradycje w zakresie metod wykładni, rozumienia konkretnych pojęć
prawnych, nie wspominając już o zasadniczej różnicy między systemem prawa kontynentalnego a common law. Bez należytej koordynacji stosowania prawa europejskiego
zamiast jednolitego systemu prawa dla wszystkich państw członkowskich mielibyśmy
zapewne w krótkim czasie do czynienia z mnogością jego wariantów, co przeczyłoby
zasadniczej idei prawa unijnego”49.
Celem zapobieżenia rozbieżnościom wprowadzono w europejskim porządku prawnym instytucję pytania prejudycjalnego, która została unormowana w art. 267 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej50. Niniejszy przepis przyznaje Trybunałowi Sprawiedliwości UE kompetencje w zakresie interpretacji postanowień traktatów, jak też
orzekania w przedmiocie ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy
lub jednostki organizacyjne Unii. Określa ponadto w ogólnym założeniu warunki, w jakich sądy krajowe mogą wystąpić z pytaniem prejudycjalnym, przy czym nadmienić
trzeba, że pojęcie sądu ma tu charakter autonomiczny, a ustalenie, czy danemu organowi
można przypisać taki przymiot odbywa się wyłącznie na podstawie prawa Unii Europejskiej, a nie jest oparte na kryteriach krajowych. Generalnie w ujęciu regulacji europejskich przez sądy krajowe rozumie się nie tylko te organy, które zostały zdefiniowane
w prawie wewnętrznym jako jurysdykcyjne, ale również te, którym takich funkcji nie
przypisano, a które przez spełnienie określonych kryteriów uznane są za organy wyposażone w kompetencje jurysdykcyjne. Do wyznaczników tych zaliczyć należy: „działanie o charakterze stałym na podstawie przepisów prawa, obligatoryjność jurysdykcji,
48
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E. Michna, Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie pytań prejudycjalnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, Nr 6, s. 50–51.
A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona
praw jednostki, Warszawa 2010, s. 79.
Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., dalej: TFUE.
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działanie w procedurze inter partes i stosowanie zasad prawa oraz niezawisłości i bezstronności”51.
Kwestia zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym zależy od wyłącznej decyzji sądu
krajowego rozstrzygającego konkretną sprawę, z tym jednak zastrzeżeniem, że zobowiązane są do tego sądy, których orzeczenia w prawie wewnętrznym nie podlegają zaskarżeniu. Co do zasady, zobligowanym do zwrócenia się z pytaniem prawnym będzie więc sąd
ostatniej instancji, przy czym chodzi tu o sąd ostatniej instancji w ujęciu konkretnej sprawy, a nie w ujęciu abstrakcyjnym – czyli sąd stojący na szczycie hierarchii52.
Przyjęte założenia prowadzą do wniosku, że stronom postępowania we własnym
zakresie nie przysługuje uprawnienie do zainicjowania postępowania w tym przedmiocie, jak też nie posiadają one żadnych instrumentów obligujących sąd do podjęcia aktywności w tej materii53. Ich działalność może sprowadzać się wyłącznie do sugerowania, że
w realiach konkretnej sprawy zasadne jest wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym54.
Takie głosy nie mają jednak charakteru wiążącego wobec sądu, który jest w tej kwestii
wyłącznym decydentem, z wyjątkiem oczywiście sądu, którego rozstrzygnięcia nie podlegają zaskarżeniu. W tym miejscu nadmienić jednak należy, że obowiązek zwrócenia
się z pytaniem prejudycjalnym przez sąd ostatniej instancji również nie ma charakteru
bezwzględnego. Z wyroku zapadłego w sprawie CILFIT 55 wynika bowiem, że może on
odstąpić od przedstawienia pytania, gdy: a) zagadnienie zostało rozstrzygnięte przez
Trybunał, a zwłaszcza kiedy stanowiło przedmiot pytania prejudycjalnego, na które
udzielona została odpowiedź; b) zagadnienie zostało już rozstrzygnięte we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału, bez znaczenia na charakter postępowania, w którym zapadło; c) odpowiedź na zagadnienie związane z zastosowaniem prawa unijnego jest jasna i nie pozostawia miejsca na uzasadnione wątpliwości.
Przenosząc powyższe rozważania na płaszczyznę sądownictwa administracyjnego,
należy przede wszystkim zauważyć, że funkcjonujące w polskim porządku prawnym
sądy administracyjne – tj. wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny – mieszczą się w pojęciu sądu krajowego, o którym mowa w art. 267 TFUE.
Wypełniają bowiem funkcje jurysdykcyjne, a zatem sprawują wymiar sprawiedliwości
w zakresie kontroli działalności administracji publicznej, w tym przez orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych
51
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D. Kornobis-Romanowska, op. cit., s. 121.
M. Szpunar, Komentarz do art. 267 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223–358), Warszawa 2012, s. 397.
J. Skrzydło, Sędzia polski wobec perspektyw członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo”
1996, z. 11, s. 41.
A. Zawicka, M. Taborowski, O procedurze orzeczeń wstępnych w stosowaniu prawa wspólnotowego,
„Palestra”, 2003, nr 9–10, s. 213.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 1982 r., 283/81.
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terenowych organów administracji rządowej56. W sposób wiążący i ostateczny rozstrzygają więc spory o prawo57.
Uprawnionymi do przedstawienia pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości UE są zarówno wojewódzkie sądy administracyjne, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Wydawać by się mogło, że obowiązek w tym zakresie spoczywa wyłącznie
na Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych58 i którego orzeczenia jako niezaskarżalne
są prawomocne od dnia wydania. Takie ujęcie nie jest jednak – jak dowodzi M. Domańska – zupełne, gdyż z Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że
sądem ostatniej instancji może być również wojewódzki sąd administracyjny. Sytuacja
taka będzie miała miejsce wówczas, gdy od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie będzie przysługiwała skarga kasacyjna ani zażalenie59. W tym miejscu należy zauważyć, że skarga kasacyjna przysługuje zarówno od wydanego przez wojewódzki
sąd administracyjny wyroku, jak i postanowienia kończącego postępowanie w sprawie
(tj. postanowienia o odrzuceniu skargi, postanowienia o umorzeniu postępowania)60, natomiast zażalenie od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje
wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie procesowej, a także enumeratywnie wymienionych w art. 194 § 1 p.p.s.a.61. Zasadniczo jednak to Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem ostatniej instancji i to na nim spoczywa obowiązek inicjowania procedury prejudycjalnej. Przypisany mu w tej kwestii wymóg związany jest oczywiście
z koniecznością podjęcia prawomocnego orzeczenia, które ma zasadnicze znaczenie
w sferze praw i obowiązków jednostki na podstawie prawidłowo zinterpretowanych
norm prawa unijnego. Odpowiada zatem istocie tegoż obowiązku, której należy upatrywać w przypisywanej sądom ostatniej instancji szczególnej odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie prawa UE. To przed nimi bowiem strony mają ostatnią szansę uzyskania ochrony nad przysługującymi im uprawnieniami wywiedzionymi z prawodawstwa
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Art. 175 w zw. z art. 184 Konstytucji.
Wyrok TK z dnia 12 maja 2011 r., OTK-A 2011/4/33.
Art. 15 § 1 pkt 1 p.p.s.a.
M. Domańska, Wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym w sprawach administracyjnych,
[w:] M. Domańska [et al.], Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,
Warszawa 2007, s. 103–104.
Art. 173 § 1 p.p.s.a.
Tj. postanowień, których przedmiotem jest: 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo
ich odmowa; 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 7) odrzucenie skargi kasacyjnej; 8) odrzucenie zażalenia; 9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; 10) ukaranie
grzywną.
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unijnego62. Szczególny charakter Naczelnego Sądu Administracyjnego w omawianej
materii potwierdza także to, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem jego prawomocnego orzeczenia przysługuje wyjątkowo i wynika wyłącznie właśnie z rażącego
naruszenia norm prawa UE63, co zdaje się obejmować również naruszenie zasady pierwszeństwa prawa unijnego. Rażące naruszenie prawa unijnego w rozumieniu art. 285a § 3
p.p.s.a. ma miejsce wówczas, gdy jest oczywiste i przybiera kwalifikowaną postać64.
Może zatem polegać m.in. na niewłaściwej interpretacji skutkującej zaniechaniem przedłożenia przez sąd krajowy pytania prejudycjalnego w przypadku, gdy wystąpiły ku temu
przesłanki lub istnieje taki obowiązek. Rozważając zatem wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym, Naczelny Sąd Administracyjny musi mieć na względzie, że rażące naruszenie norm prawa unijnego skutkujące niezgodnością z prawem prawomocnego orzeczenia
stanowi przesłankę wystąpienia ze skargą, o której mowa w dziale VII a p.p.s.a., a zatem
częściowo otwiera też drogę do ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.
Omawiając zagadnienie przedstawiania przez sądy administracyjne pytania prejudycjalnego, należy także zwrócić uwagę na to, że wojewódzki sąd administracyjny zobowiązany jest do rozstrzygnięcia sprawy w granicach zaskarżenia, nie jest już jednak
związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną65. W tak zakreślonych granicach spoczywa na nim obowiązek prawidłowego stosowania prawa europejskiego, natomiast stronom przysługuje uprawnienie do zwracania uwagi na konieczność wystąpienia przez sąd z pytaniem prejudycjalnym. Może to mieć miejsce nie
tylko w treści wnoszonej skargi, ale także składanych pismach procesowych czy też
wypowiedziach na rozprawie. Inaczej już jednak rzecz się ma na etapie procedowania
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który związany jest zarzutami skargi kasacyjnej, a z urzędu bada jedynie, czy w sprawie nie występują określone w art. 183 § 1
p.p.s.a. przesłanki nieważności, wśród których próżno szukać naruszenia prawa unijnego. Oznacza to więc, że w postępowaniu drugoinstancyjnym to strona przy formułowaniu zarzutów powinna zadbać, aby w skardze kasacyjnej pojawił się także ten dotyczący
przeprowadzenia błędnej wykładni prawa unijnego, jego niewłaściwego zastosowania
lub zaniechania zastosowania66. Ponadto, to właśnie tu należy upatrywać miejsca na
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M. Taborowski, Polskie sądy zobowiązane do zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do ETS w świetle
wyroku Lyckeskog, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 8, s. 15.
Art. 285a § 3 p.p.s.a.
Wyrok NSA z 21 grudnia 2012 r., I ONP 7/12, CBOSA (10.01.2014); wyrok NSA z 21 grudnia 2012 r.,
I ONP 8/12, CBOSA (10.01.2014).
Art. 134 § 1 p.p.s.a.
M. Domańska, Pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach administracyjnych, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010,
s. 1002.
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aktywność strony w zakresie sugerowania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu konieczności wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym.
Chociaż zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej kwestia uregulowania trybu
i skutków wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości należy do kompetencji państwa członkowskiego, to jednak nie została ona określona w sposób wystarczający w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z jego
unormowań wynika jedynie, że przedstawienie przez sąd pytania prawnego w konkretnej sprawie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej skutkuje zawieszeniem
tego postępowania z urzędu67. Na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego brak
jest już jednak przepisu, który mógłby stanowić bezpośrednią podstawę do zwrócenia
się z pytaniem prawnym do Trybunału w Luksemburgu. Wyłączną podstawę stanowi tu
więc art. 267 TFUE68. Przepis ten nie określa jednak procesowej formy, w jakiej następuje zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym oraz nie stanowi o jego ewentualnej zaskarżalności. W związku z zaistniałą luką w doktrynie podkreśla się, że w aspekcie funkcjonalnym pytanie prejudycjalne do Trybunału w Luksemburgu wykazuje znaczne
podobieństwo wobec pytań prawnych zadawanych Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W obu bowiem przypadkach właściwy do rozstrzygnięcia sprawy sąd ma wątpliwości w zakresie interpretacji przepisu69. Tym samym w piśmiennictwie można spotkać
głosy, iż odpowiednie zastosowanie znajdują tu przepisy dotyczące zwrócenia się o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały, z tym jednak zastrzeżeniem, że
w sytuacji, gdy przepisy p.p.s.a. uniemożliwiają lub utrudniają podjęcie inicjatywy
w tym przedmiocie, wówczas – z uwagi na konieczność poszanowania zasady efektywności i pierwszeństwa – sąd zobowiązany jest do odmowy ich stosowania i przedstawienia pytania, jeżeli spełnione są określone w art. 267 TFUE przesłanki70. Można jednak
spotkać i zdania odmienne, wskazujące na brak podstaw stosowania do pytania prejudycjalnego przepisów w zakresie zwracania się z pytaniem prawnym do Naczelnego Sądu
Administracyjnego71.
Obecnie przyjmuje się, że w sytuacji zaniechania określenia expressis verbis w przepisach procesowych formy przedstawienia pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości zastosowanie znajduje art. 160 p.p.s.a., zgodnie z którym, jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd podejmuje orzeczenie w formie postanowienia. Z niniejszego
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Art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a.
M. Domańska, op. cit., s. 1004.
Ibidem.
A. Wróbel, Podstawowe problemy przedstawiania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytań prawnych
Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
2005, nr 1, s. 37.
M. Kulikowska, Procedura kierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez polskie sądy administracyjne, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2006, nr 1, s. 31.
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przepisu należy więc wywodzić, że zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym następuje
w formie postanowienia, na które – zgodnie z obowiązującymi regulacjami – nie przysługuje zażalenie, a co znajduje też swoje uzasadnienie w konieczności respektowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego72.
W świetle postanowień ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie budzi już jednak wątpliwości, że wystąpienie przez sąd rozpoznający konkretną sprawę z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
rodzi po stronie sądu obowiązek zawieszenia z urzędu postępowania w tej sprawie73,
a na postanowienie wydane przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje zażalenie74. Nie przysługuje już ono jednak na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyż – jak już wskazano – jest ono prawomocne od dnia wydania. Zatem wystąpienie z pytaniem prawnym stanowi przeszkodę uniemożliwiającą dalsze procedowanie
w sprawie, w której sąd zdecydował się zainicjować postępowanie przed Trybunałem
Sprawiedliwości. Określona w art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. obligatoryjna podstawa zawieszenia postępowania z urzędu stanowi efekt podnoszonych w doktrynie głosów uregulowania sytuacji procesowej postępowania w przypadku wystąpienia przez sąd z pytaniem
prejudycjalnym75. Z czasem jednak w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych
niniejszy przepis powoływany był jako podstawa zawieszenia innych postępowań,
w których wystąpił tożsamy problem co w sprawie, w której inny sąd zdecydował się
przedstawić pytanie prejudycjalne. Spotkało się to z krytyką w piśmiennictwie, w którym akcentowano, że nie każdy skład orzekający może mieć wątpliwości w zakresie
wykładni prawa unijnego, tym samym wystąpienie z pytaniem prawnym przez jeden sąd
nie powinno rodzić obowiązku zawieszania postępowania w innych sprawach do czasu
udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości76. Wskazywano także, że „sama
idea zawieszenia postępowania z uwagi na fakt zwrócenia się przez inny sąd z pytaniem
prawnym do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie, w której zachodzi podobna wątpliwość co do ważności aktu lub problem interpretacji, nie wydaje się być zupełnie nie do
przyjęcia, zwłaszcza z uwagi na ekonomiczny aspekt postępowania oraz konieczność
72
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R. Talega, Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w praktyce polskich sądów administracyjnych, „Studia Europejskie” 2010, nr 1, s. 101.
Art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a.
Art. 194 § 1 pkt 3 p.p.s.a.
J. Jagielski, A. Wiktorowska, K. Wojciechowska, Komentarz do art. 124 p.p.s.a., [w:] R. Hauser,
M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa
2013 r., s. 522–525; M. Niezgódka-Medek, Komenatrz do art. 124 p.p.s.a., [w:] B. Dauter [et al.], op.
cit., s. 303–405; M. Romańska, Komentarz do art. 124 p.p.s.a., [w:] [w:] T. Woś (red.), op. cit., s. 649–
650; J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 328–329.
Z. Czerniak, L. Żukowski, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca
2011 r., II FZ 278/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 7–8, s. 497–502.
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poszanowania zasady jednolitości orzecznictwa. Jednakże okoliczność taka powinna zostać określona jako odrębna i niezależna przesłanka fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu”77. Takie też rozwiązanie zakłada prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przedłożony
Marszałkowi Sejmu w dniu 11 lipca 2013 r. Przewiduje on zmianę brzmienia art. 125 § 1
pkt 1 p.p.s.a., który obecnie normuje fakultatywną przesłankę zawieszenia postępowania
sądowoadministracyjnego z urzędu, w przypadku gdy „rozstrzygnięcie sprawy zależy
od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Projektowana nowelizacja
zakłada rozszerzenie niniejszej podstawy zawieszenia również na sytuacje, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W uzasadnieniu projektu wskazano, że aktualne rozwiązania procesowe nie uwzględniają postępowania toczącego się przed
Trybunałem w Luksemburgu, a proponowana zmiana koresponduje z poglądami judykatury, w tym m.in. postanowieniem NSA z dnia 29 kwietnia 2011 r.78. W rozstrzygnięciu
tym podkreślono, że zawieszenie postępowania z uwagi na zaistnienie w rozpoznawanej
sprawie zagadnienia prawnego, które pod względem merytorycznym jest tożsame z zagadnieniem, które w odrębnej sprawie przedstawiono do rozpoznania Trybunałowi
Sprawiedliwości UE w formie pytania prejudycjalnego uzasadnia potrzeba ujednolicenia praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych79.
W praktyce sądów administracyjnych z pierwszym pytaniem prejudycjalnym wystąpił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2005 r. (sprawa C-3131/05
przed ówczesnym Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) w związku z wątpliwością co do zgodności z prawem unijnym polskiego podatku akcyzowego od samochodów używanych80. Aktualnie komunikaty o przedstawionych przez Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii
Europejskiej pytaniach prejudycjalnych zamieszczane są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego81. Z informacji tam dostępnej na dzień 12 stycznia
2014 r. wynika, że Trybunałowi w Luksemburgu przedstawiono 41 pytań prejudycjalnych, w tym 26 przez Naczelny Sąd Administracyjny, a 15 przez wojewódzkie sądy
77

78

79
80

81

M. Jaworska, M. Jabłoński, Modyfikacja roli sądów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na
przykładzie praktyki funkcjonowania sądownictwa administracyjnego, [w:] M. Jabłoński, S. JaroszŻukowska (red.), op. cit., s. 124.
Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
druk nr 1633; www.sejmometr.pl [dostęp 11.01.2014].
Postanowienie NSA z dnia 29 kwietnia 2011 r., II FZ 141/11, CBOSA (11.01.2014).
A. Dumas, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie
sądy Administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 6, s. 93.
http://www.nsa.gov.pl/
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administracyjne. W 2013 i 2012 r. przedstawiono po 7 pytań, w 2011 r. – 3, w 2010 r. – 9,
w 2009 r. – 5, w 2008 r. – 3, w 2007 r. – 4, w 2006 r. – 2, w 2005 r. – 1.
W zdecydowanej większości pytania prejudycjalne składane są w sprawach podatkowych – aż 36. Powyższe nie może dziwić, gdyż system prawny Unii Europejskiej
odegrał istotną rolę w kształtowaniu i zmianie krajowego prawodawstwa podatkowego,
a zwłaszcza w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. Oddziałuje również na sferę
podatków bezpośrednich, czego przykładem jest chociażby wyrok w sprawie Filipiak82,
który zmienił sposób rozliczania płaconych za granicą składek na ubezpieczenie społeczne83. W zakresie spraw podatkowych sądy mają wątpliwości zwłaszcza przy rozstrzyganiu skarg na indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów.
Z kolei w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpiono z jednym pytaniem prejudycjalnym, a dokładniej postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny zapytał: „Czy wykładnia art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ustanawiającego zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, zakazuje wyłączenia – przez art. 3 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8
lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z 2006 r.
Nr 195, poz. 1437, z 2008 r. Nr 197, poz. 1223 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) – z grona osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty, nieposiadającego obywatelstwa
polskiego spadkobiercę właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego”84.
Natomiast wśród spraw podlegających rozstrzygnięciu w drugiej instancji w Izbie
Gospodarczej z pytaniem prejudycjalnym zwrócono się w 4 sprawach, przy czym 3
z nich dotyczyły wydania, zmiany lub przedłużenia zezwolenia na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Wątpliwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wzbudziło to, czy przepis art. 1 pkt 11 dyrektywy nr 98/34/WE
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie
norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204/37 z późn. zm. z 21.07.1998 r.) powinien być interpretowany w ten sposób, że do „przepisów technicznych”, których projekty powinny zostać
przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy, należy taki przepis
82

83

84

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2009 r., C-314/08 zapadły w odpowiedzi na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 2008 r., I Sa/Po 1756/07,
CBOSA (12.01.2014).
E. Matyszewska, Prawo unijne wywarło duży wpływ na polskie regulacje podatkowe, „Gazeta Prawna”,
(z 08.06.2011).
Postanowienie NSA z dnia 30 kwietnia 2013 r., I OSK 2024/11, CBOSA (12.01.2014).
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ustawowy, który zakazuje zmiany85, wydania86 lub przedłużenia87 zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Ponadto jeszcze jedno pytanie
zostało zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z zakresu usług telekomunikacyjnych i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych i związane było z tym, czy
„prawo wspólnotowe zezwala Państwom Członkowskim na wprowadzenie zakazu adresowanego do wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług od zakupu innej usługi (sprzedaż łączona), w szczególności, czy tego rodzaju środek nie wykracza poza to, co jest konieczne
do osiągnięcia celów Dyrektyw pakietu telekomunikacyjnego (dyrektywa nr 2002/19/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń; dyrektywa
nr 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń
na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej; dyrektywa nr 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz dyrektywa nr 2002/22/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych
z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników)”88.
Z powyższego zatem wynika, że instytucja pytania prejudycjalnego do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nabiera coraz większego znaczenia w praktyce
orzeczniczej sądów administracyjnych. Wykorzystywana jest zarówno przez wojewódzkie sądy administracyjne, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Szczególne zainteresowanie nią można zauważyć w ostatnich czterech latach, w których to zainicjowano postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości aż w 26 sprawach. Aktywność ta
zapewne częściowo związana jest z nowelizacją Prawa o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, jaka miała miejsce w 2010 r., a która skutkowała rozszerzeniem obligatoryjnych podstaw zawieszenia postępowania z urzędu w sytuacji przedstawienia
w tej sprawie pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

4. Podsumowanie
Reasumując, należy przyjąć, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej szczególnie mocno wpłynęło na przyjęty w krajowym porządku prawnym system wymiaru
sprawiedliwości. Nie pozostało więc i bez znaczenia na obowiązujący model funkcjonowania wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
85
86
87
88

Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 16 listopada 2010 r., III SA/Gd 261/10, CBOSA (12.01.2014).
Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 16 listopada 2010 r., III SA/Gd 262/10, CBOSA (12.01.2014).
Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 16 listopada 2010 r., III SA/Gd 352/10, CBOSA (12.01.2014).
Postanowienie NSA z dnia 17 września 2008 r., II GSK 331/08, CBOSA (12.01.2014).
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do których kompetencji należy sprawowanie pod względem legalności kontroli działalności administracji publicznej. Określone w ustawie ustrojowej kryterium przeprowadzanej kontroli obliguje zarówno do zbadania, czy w postępowaniu przed organami administracyjnymi nie doszło do naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na
wynik sprawy, jak też czy nie miało miejsca naruszenie przepisów procesowych, które
mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W tak zakreślonych ramach obowiązkiem
sądów administracyjnych jest również prawidłowe stosowanie dorobku prawnego Unii
Europejskiej, jeżeli oczywiście znajduje on zastosowanie w rozpatrywanej sprawie,
w tym również honorowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego.
Przeprowadzona w niniejszej publikacji analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazuje, że sądy administracyjne respektują treść powyższej zasady. Z powodzeniem dokonują interpretacji norm prawa krajowego przy uwzględnieniu dorobku
prawnego Unii Europejskiej. Chętnie także sięgają do rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości, który – czuwając nad poszanowaniem przyznanych jednostce prawodawstwem
unijnym uprawnień oraz dążeniem do zapewnienia przez państwa członkowskie im
maksymalnej efektywności – dokonuje wiążącej wykładni prawa UE.
Sądy administracyjne mają także świadomość konsekwencji prawnych, jakie wywołuje naruszenie prawa europejskiego, w tym niniejszej zasady, która jakkolwiek nie
została wprost wyrażona w normach traktatowych, to jednak ma zasadnicze znaczenie
dla realizacji celów Unii. Jej treść i zakres uwzględniają przy tym nie tylko na etapie
rozstrzygania konkretnej sprawy, ale również wobec możliwości skutecznego zainicjowania nadzwyczajnego trybu, jakim jest wznowienie postępowania. Zdają sobie także
sprawę, że uchybienie zasadzie pierwszeństwa może stanowić podstawę wystąpienia ze
skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, co też pośrednio otwiera drogę do odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego,
która powstaje w wyniku naruszenia prawa europejskiego, a której podstawę może stanowić również działalność władzy sądowniczej.
Praktyka pokazuje także, że dążąc do prawidłowego zastosowania norm prawa europejskiego, sądy administracyjne coraz częściej sięgają do przyznanego im w tym celu
– przez unijnego prawodawcę – instrumentu, jakim jest pytanie prejudycjalne. Mają przy
tym świadomość, że stanowi on podstawowy środek, za pomocą którego mogą uzyskać
prawidłową i wiążącą wykładnię norm unijnych, co też w efekcie przekłada się na pełniejsze respektowanie zasady pierwszeństwa prawa europejskiego. Podjęcie procedury
prejudycjalnej może jednak rodzić trudności wobec aktualnych niedostatków legislacyjnych w tej kwestii na gruncie prawa krajowego. Nierzadko bowiem wymaga dokonania
wykładni systemowej i funkcjonalnej, która następnie stanowi asumpt do podjęcia prac
legislacyjnych. Z taką sytuacją mamy do czynienia chociażby przy wskazanym powyżej
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prezydenckim projekcie zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który zakłada rozszerzenie fakultatywnych podstaw zawieszenia postępowania z urzędu. Czas pokaże, czy wprowadzenie niniejszego przepisu do obrotu prawnego wpłynie na aktywność sądów administracyjnych w zakresie inicjowania procedury
prejudycjalnej.
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Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w orzecznictwie
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
1. Wprowadzenie
Minęło ponad 50 lat, od kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej także: TSUE lub Trybunał Sprawiedliwości UE) po raz pierwszy określił zasady i relacje, jakie zachodzą między prawem
wspólnotowym (obecnie unijnym) a prawem krajowym państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Powszechnie przyjmuje się, że uczynił to w sprawie Van Gend en
Loos1, a następnie rozwinął w orzeczeniu Flaminio Costa v. E.N.E.L2. Oczywiście
orzecznictwo to jest nadal rozwijane, lecz niewątpliwie powyższym dwóm wyrokom
należy przyznać pionierską pozycję. Wśród tych reguł jedną z podstawowych ról przypisać trzeba do tej pory nieskodyfikowanej zasadzie pierwszeństwa (zwanej także zasadą prymatu, czy regułą [doktryną] Simmenthal3) prawa unijnego nad prawem stanowionym przez państwa członkowskie4.
Wyżej wskazana aktywność TSUE nie została przyjęta z entuzjazmem przez państwa członkowskie, a ściślej przez ich sądy konstytucyjne. Można wręcz powiedzieć, że
TSUE nieustannie uzurpuje prawu unijnemu prymat ponad całym prawem państw członkowskich, podczas gdy ich sądy konstytucyjne w wielu przypadkach nie pozwalają pozbawić ustawy zasadniczej waloru najwyższego prawa. Szczegółowe omówienie dotychczasowych wyników tej charakterystycznej „wymiany orzeczeń” nie mieści się
w graniach niniejszej publikacji5. Dotyczy ona natomiast zagadnienia, które pozostaje

1

2

3

4

5

Wyrok TSUE z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie 26/62, Van Gend en Loos przeciwko Administratie der
Belastingen, Zb. Orz. 1963, s. 3.
Wyrok TSUE z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L., Zb. Orz. 1964, s. 1141.
Choć A. Kalisz wskazuje, że powyższe orzeczenia są rozwinięciem stanowiska zajętego przez TSUE
w wyroku z dnia 16 grudnia 1960 r. w sprawie 6/60, Humblet v. Belgian State, Zb. Orz. 1960, s. 1125. Za:
A. Kalisz, Wykładania i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007, Lex nr 61212.
A także zasadą nadrzędności lub zasadą supremacji. Tak: A. Harast, Zasada pierwszeństwa prawa unijnego a zgodność przepisów prawa UE z polskim prawem w kontekście rozporządzenia nr 1896/2006,
„Edukacja Prawnicza” 2012, nr 4, Legalis. Wydaje się jednak, że określenia te nie są prawidłowe.
Zasadzie tej przypisuje się miano najbardziej kontrowersyjnej. Tak: A. Kastelik-Smaza, Spór o prymat
prawa europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4(99), s. 63.
Zob. np. A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 67 i n., A. Kalisz, op. cit.
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w cieniu wyżej wskazanego sporu, a mianowicie zastosowania zasady pierwszeństwa
w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

2. Podstawy i zakres zasady pierwszeństwa prawa unijnego
Zasada pierwszeństwa określa stosunek prawa unijnego do prawa krajowego. Jest
pewnego rodzaju swoistą regułą kolizyjną. Według A. Kalisz, można by ją określić formułą lex communae (Europeum) derogat legi interali (prawo wspólnotowe [europejskie]
uchyla prawo wewnętrzne)6. Nie prowadzi do ustalenia nadrzędności prawa unijnego
nad prawem krajowym7, lecz do pierwszeństwa jego stosowania w przypadku kolizji co
najmniej dwóch norm prawnych8. Jej zastosowaniu nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że przepis prawa unijnego został uchwalony wcześniej niż sprzeczny z nim przepis
prawa krajowego. Podobnie na tę sprawę zapatruje się niemiecki Federalny Trybunał
Konstytucyjny (dalej także: FTK). Stwierdził on m.in., że prawo międzynarodowe nie
ma skutku derogującego. Prawu unijnemu może więc przysługiwać co najwyżej pierwszeństwo stosowania. Przepisy krajowe sprzeczne z tym prawem nie przestają obowiązywać, a jedynie nie mogą być one zastosowane w stopniu wymaganym przez traktaty9
oraz w stopniu, w którym zezwala na to ustawa krajowa ratyfikująca te traktaty10.
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego odnosi się do prawa materialnego. Norma
unijna może stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy wówczas, gdy przepis prawa
unijnego bezpośrednio obowiązujący wywołuje skutek bezpośredni11. Nie ma przy tym

6

7
8

9

10

11

A. Kalisz, op. cit. Choć autorka od razu zauważa, że tak rozumiana zasada pierwszeństwa jest trudna do
rozdzielenia od zasady efektywności. Ze stanowiskiem tym koresponduje pogląd Sądu Najwyższego
(dalej także: SN), wyrażony w postanowieniu z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 15/13 (wszystkie orzeczenia SN dostępne są w Bazie Orzeczeń Sądu Najwyższego [dalej: BOSN] pod adresem: http://www.
sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx. Sąd Najwyższy, oceniając uregulowanie
art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, nieco odmiennie stwierdził, że: „Reguła kolizyjna wyrażona w treści art. 91
ust. 3 Konstytucji RP skonstruowana została na zasadzie znanej i powszechnie akceptowanej w polskim
systemie prawa dyrektywie lex superior. Jej stosowanie nie prowadzi do pełnej utraty mocy obowiązującej danej ustawy, z której wynika kolidująca z prawem Unii Europejskiej norma prawna, ale do wybrania
jako podstawy działania normy prawnej wynikającej z aktu normatywnego o charakterze unijnym”.
Dlatego też uważam, że określenie: zasada nadrzędności, czy supremacji nie jest poprawne.
Co według A. Kalisz, nazwać można „miękkim” stanowiskiem normatywistycznym, a związane jest
przede wszystkim z suwerennością państw członkowskich oraz autonomią ich systemów prawnych.
A. Kalisz, op. cit.
Tj. w szczególności Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) oraz Traktat o Unii Europejskiej (dalej: TUE) (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.).
Podaję za: A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 72. FTK ograniczył zasadę prymatu prawa unijnego jedynie do
pierwszeństwa stosowania, w sytuacji gdy zgoda na to pierwszeństwo wynika z ustawy ratyfikującej.
Tak: M. Domańska, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem państw członkowskich,
[w:] M. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005, Lex 46634.
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znaczenia, czy normę, którą w sprawie należy zastosować, zalicza się do prawa pierwotnego, czy też wtórnego12.
Jak słusznie zauważa się w literaturze, a czego dowodzi niniejsze opracowanie, zasada pierwszeństwa prawa unijnego nie jest abstrakcyjnym problemem prawnym, lecz
stanowi doniosłą i podstawową zasadę procesową, niezależnie od rodzaju rozstrzyganej
sprawy. Pamiętać przy tym należy, że nie jest to zasada pierwszeństwa obowiązywania
prawa. Nie tworzy ona zatem żadnych zależności hierarchicznych.
M. Domańska, w ślad za TSUE, syntetycznie wymienia elementy prawa unijnego,
które stanowią podstawy do wyszczególnienia omawianej tutaj zasady. Wyliczenie to
oparte jest na analizie treści dwóch orzeczeń TSUE, a mianowicie van Gend en Loos
oraz Flaminio Costa v. E.N.E.L. Wskazać zatem można następujące cechy:
1. „W odróżnieniu zwykłych umów międzynarodowych, traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą powołał do życia własny system prawny, który
z dniem wejścia w życie postanowień traktatu stał się integralną częścią systemu
prawnego państw członkowskich i który jego sądy mają obowiązek stosować”.
(Costa)
2. „Powołując do życia na czas nieokreślony Wspólnotę, posiadającą własne instytucje, osobowość i zdolność prawną oraz prawo występowania na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza poprzez wyposażenie jej w rzeczywiste uprawnienia wynikające z ograniczenia suwerenności przez państwa członkowskie i przekazania
kompetencji na rzecz Wspólnoty, państwa członkowskie ograniczyły swoje suwerenne prawa i w ten sposób stworzyły system prawny, który wiąże zarówno te państwa, jak i ich obywateli”. (Costa)
3. „Wprowadzenie do systemu prawnego każdego państwa członkowskiego przepisów wydawanych przez Wspólnotę, a mówiąc ogólniej litery i ducha traktatu, uniemożliwia państwom członkowskim przyznanie pierwszeństwa jednostronnym lub
późniejszym przepisom przed systemem prawnym przyjętym przez nie na zasadzie
wzajemności. Przepisy tego rodzaju nie mogą być sprzeczne z tym systemem prawnym. Prawo wynikające z traktatu, będące niezależnym źródłem prawa, nie może
być, ze względu na swój szczególny i wyjątkowy charakter, uchylane przez przepisy prawa krajowego, bez względu na ich moc, bez pozbawienia go jego charakteru
jako prawa wspólnotowego i bez zakwestionowania podstaw prawnych, na których
opiera się Wspólnota”. (Costa)
4. „Dokonany przez państwa członkowskie transfer praw i obowiązków z ich własnych systemów prawnych na rzecz wspólnotowego systemu prawnego prowadzi
do trwałego ograniczenia ich praw suwerennych”. (Costa)
12

A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 67.
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5. „Europejska Wspólnota Gospodarcza stanowi nowy porządek prawa międzynarodowego, na rzecz którego państwa członkowskie przekazały część swoich suwerennych praw, zaś jego postanowienia wiążą nie tylko państwa członkowskie, ale
także ich obywateli”. (van Gend en Loos)
6. „Niezależnie od ustawodawstwa państw członkowskich, prawo wspólnotowe może
nie tylko nakładać obowiązki na podmioty indywidualne, ale także może przyznawać im prawa, które stają się częścią ich statusu prawnego. Prawa te powstają nie
tylko wtedy, gdy traktat tak stanowi wprost, ale również na podstawie jasno sformułowanych obowiązków, jakie traktat nakłada na podmioty indywidualne, państwa członkowskie oraz instytucje Wspólnoty”. (van Gend en Loos)13.
Do czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony14 zasada pierwszeństwa była interpretowana właśnie przez pryzmat orzecznictwa TSUE. To dorobek orzeczniczy tego organu
był podstawą analiz dokonywanych przez przedstawicieli doktryny. Oprócz wymienionych powyżej orzeczeń na szczególną uwagę zasługuje wyrok TSUE w sprawie Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA15, gdzie stwierdził on, że „sąd
państwa członkowskiego, który w ramach swojej właściwości ma zastosować przepisy
prawa wspólnotowego, ma obowiązek zapewnić im pełną skuteczność, nie stosując
z własnej inicjatywy jakiegokolwiek sprzecznego z nimi przepisu krajowego, nawet jeżeli został on wydany później. Sąd państwa członkowskiego nie ma obowiązku występować z wnioskiem o ich uchylenie lub oczekiwać uchylenia takich przepisów przez
ustawodawcę lub inny kompetentny organ”16. Stanowisko wyrażone w powyższym
orzeczeniu jest „niezmienne przywoływane przez Trybunał Sprawiedliwości wówczas,
gdy pojawiają się wątpliwości, jak rozstrzygnąć kolizję między normą unijną i krajową”17. Natomiast w wyroku z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie The Queen v. Secretary
of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. and others18 TSUE ustalił, że „z podstawowymi wymaganiami prawa wspólnotowego sprzeczne są jakiekolwiek przepisy oraz
praktyka legislacyjna, administracyjna lub sądowa, które mogą osłabiać efektywność
prawa wspólnotowego, pozbawiając sąd państwa członkowskiego, stosujący przepisy
wspólnotowe, możliwości pominięcia w toczącym się przed nim postępowaniu przepisów prawa wewnętrznego, które ograniczają, choćby przejściowo, moc obowiązującą
13
14

15

16
17

18

Za: M. Domańska, op. cit.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569).
Wyrok z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal
SpA.
Za: M. Domańska, op. cit.
Za: K. Wójtowicz, Wpływ procesu integracji europejskiej na krajowe organy sądowe, „Toruńskie Studia
Polsko-Włoskie” 2013, IX, s. 116.
Wyrok z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie C-213/89 The Queen v. Secretary of State for Transport,
ex parte Factortame Ltd. and others.
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i skuteczność przepisów wspólnotowych. Gdy przepis krajowy uniemożliwia sądowi wydanie zarządzenia tymczasowego celem zapewnienia pełnej skuteczności orzeczenia rozstrzygającego o prawach dochodzonych na podstawie przepisów prawa wspólnotowego,
dochodzi do istotnego naruszenia pełnej skuteczności prawa wspólnotowego. W związku
z powyższym sąd krajowy, wydając w takich okolicznościach zarządzenie tymczasowe,
ma obowiązek nie stosować się do takiego przepisu prawa wewnętrznego”19.
Wskazywaną tutaj zasadę prawa unijnego można także rozpatrywać w szerokim
i wąskim (właściwym) znaczeniu. Zasada pierwszeństwa sensu largo20 wykracza poza
sferę stosowania prawa. W tym ujęciu przybiera ona konstrukcję trzyelementowego
obowiązku ciążącego na państwach członkowskich, na który składa się:
1. Zakaz działań zmierzających do ustanowienia prawa krajowego, które byłoby
sprzeczne z prawem unijnym;
2. Zakaz zawierania umów międzynarodowych, które byłyby sprzeczne z prawem
unijnym lub które mogłoby utrudniać jego „funkcjonowanie”;
3. Zakaz stosowania przepisów sprzecznych z normami unijnymi21.
4. Ostatni ze wskazanych powyżej zakazów uznać należy (w dużym uproszczeniu) za
zasadę pierwszeństwa prawa unijnego sensu stricto.
Ciekawy problem zasygnalizowała M. Domańska. Wskazała, że skoro sąd krajowy
(ale i organ administracji publicznej) ma obowiązek niezastosowania przepisu prawa
krajowego sprzecznego z przepisem prawa unijnego, to skutkiem zastosowania opisywanej reguły kolizyjnej jest konieczność wybrania przepisu, który będzie mógł stanowić
podstawę rozstrzygnięcia sprawy. Autorka wskazuje, że powinien być to przepis prawa
unijnego, o ile jest bezpośrednio skuteczny22. Wydaje się jednak, że możliwe jest także
inne rozwiązanie. Jeżeli w systemie prawa krajowego istnieją co najmniej dwie normy
prawne, które w określonym stanie faktycznym nadają się do zastosowania w celu rozstrzygnięcia sprawy, lecz tylko jedna z nich jest sprzeczna z prawem unijnym, zaś druga
po dokonaniu stosownych zabiegów interpretacyjnych (np. wykładni prounijnej) nie jest
sprzeczna z prawem unijnym, to wówczas dopuszczalne byłoby zastosowanie tej normy
przed prawem unijnym. Warunkiem jest jednak, by norma ta spełniała pozostałe wymogi stawiane prawu krajowemu w związku z członkostwem w Unii Europejskiej.

19
20

21
22

Za: M. Domańska, op. cit.
Warto dodać, że istnieje także najszersze ujęcie zasady pierwszeństwa, stosownie do którego obejmuje
ona także stanowienie prawa w państwach członkowskich wymuszone przez przepisy wspólnotowe. Tak:
A. Kalisz, op. cit.
Tak: A. Kalisz, op. cit.
M. Domańska, op. cit.
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Inne zagadnienie może powstać, gdy sąd krajowy wyższej instancji uchyli wyrok
sądu pierwszoinstancyjnego i przekaże mu23 sprawę do ponownego rozpoznania, jednocześnie wiążąc ten sąd oceną prawną przy jej ponownym rozpoznaniu. Wydaje się, że
w takim wypadku sąd ponownie rozpoznający sprawę, dochodząc do przekonania, że
ocena dokonana przez sąd wyższej instancji jest wadliwa, ponieważ narusza zasadę
pierwszeństwa prawa unijnego, powinien być uprawniony (a nawet zobligowany) do
zastosowania tej zasady, a w konsekwencji do zastosowania prawa unijnego. Do zajęcia
takiego stanowiska skłania przyznanie w takim wypadku sądowi pierwszej instancji
uprawnienia do zwrócenia się do TSUE na podstawie art. 267 TFUE z pytaniem prejudycjalnym24. W podobnym tonie wypowiedział się K. Wójtowicz, stwierdzając, że jednostka ma prawo do tego, by sędzia rozstrzygający sprawę (lub odpowiednio osoba lub
osoby wchodzące w skład organu administracji publicznej lub osoby przez nie upoważnione do załatwienia sprawy) posiadał możliwość oceny zgodności przepisów krajowych z prawem unijnym i jednocześnie posiadał taką wiedzę, która pozwoli mu wyciągnąć odpowiednie wnioski z tej oceny, bez ograniczania takiego uprawnienia przez
jakiekolwiek reguły krajowe25.
Jeśli idzie o zakres podmiotów, które winny przestrzegać zasady pierwszeństwa, to
bez wątpienia trzeba wskazać na sądy krajowe. TSUE rozciąga ten obowiązek także na
organy administracji publicznej26. Stanowisko takie spotkało się jednak z krytycznymi
głosami. Podniesiono m.in., że organy te są słabiej niż sądy przygotowane do oceniania
zgodności przepisów z prawem unijnym i nie powinny być z nimi w tym wypadku zrównywane27.
Kwestię to poruszył także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 czerwca 2010 r., III
CZP 37/1028. Sprawa dotyczyła jednego z częściej poruszanych problemów w orzecznictwie SN i sądów powszechnych związanych z relacją prawa krajowego do prawa
unijnego, tj. możliwości pobierania opłaty za wydanie karty pojazdu. Rodzaj sprawy,
23

24

25
26

27

28

Takiego samego rodzaju zagadnienie w polskim porządku prawnym powstanie, gdy np. sąd przekaże
umorzone postępowanie przygotowawcze do dalszego prowadzenia prokuratorowi. Tak samo, gdy Sąd
Najwyższy (dalej także: SN) uchyli wyrok sądu drugoinstancyjnego lub także pierwszoinstancyjnego
i przekaże właściwemu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.
Tak na podstawie wyroku z dnia 12 lutego 1974 r. w sprawie C-146/73 Rheinmühlen-Düsseldorf v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel stwierdził K. Wójtowicz. K. Wójtowicz, op. cit.,
s. 117. Jednakże do zupełnie innych wniosków prowadzi analiza orzecznictwa SN w powyższej kwestii.
Zob. np. postanowienie SN z dnia 30 stycznia 2013 r., V CSK 101/12, BOSN i cytowane tam orzecznictwo.
K. Wójtowicz, op. cit., s. 120.
Zob. wyrok z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie C-103/88, Fratelli Constanzo v. Comune di Milano,
Zb. Orz. 1989, s. I-1839; wyrok z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie C-213/89 The Queen v. Secretary
of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. and others, Zb. Orz., 1990, s. I-02433.
Tak S. Biernatem A. Kalisz, op. cit. Tezę tę zdaje się potwierdzać przestawione w niniejszym opracowaniu orzecznictwo Sądu Najwyższego.
BOSN.
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w której z natury rzeczy po stronie pozwanej występuje jednostka samorządu terytorialnego, która pobrała opłatę, poniekąd wyjaśnia twierdzenie SN. Przyjął on, że nie tylko
sądy są zobligowane stosować omawianą regułę, ale także organy administracji publicznej. Jeszcze szerzej SN ten obowiązek zakreślił w postanowieniu z dnia 28 listopada
2013 r., I KZP 15/1329. Stwierdził on, że stosowanie zasady pierwszeństwa oznacza, iż
każdy adresat normy prawnej w przypadku kolizji dyrektywy lub innego prawa stanowionego przez Unię Europejską z ustawą, winien jest podporządkować się temu pierwszemu prawu. Teza ta jest kontrowersyjna. Zupełnie nieracjonalne jest oczekiwanie, że
wszystkie jednostki podporządkują się i będą stosowały omawianą tutaj zasadę, skoro
wymaga to zawsze przeprowadzenia skomplikowanej wykładni prawa.
W literaturze wskazuje się, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony trzeba
zweryfikować dotychczasowe zapatrywania na zasadę pierwszeństwa30. Przede wszystkim należy zauważyć, że zasada pierwszeństwa w dalszym ciągu nie została w nim zapisana wprost, jako jedna z jednostek redakcyjnych. Jednakże znalazła ona swój wyraz
w Deklaracji odnoszącej się do pierwszeństwa (Deklaracja nr 17)31. Deklaracja, a contrario do treści art. 51 TUE, nie ma jednak mocy równej traktatom32. Można przyjąć, że
stanowi ona pewnego rodzaju wskazówkę interpretacyjną traktatów33. Jednakże sama
deklaracja nie jest wystarczającym środkiem, rozstrzygającym niejasności związane
29
30

31

32
33

Ibidem.
Zasadniczą zmianę w omawianym zakresie przynieść miał traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
(Traktat konstytucyjny – Dz. Urz. UE C 310 z 16.12.2004 r.). Planowano bowiem sformalizować w nim
zasadę pierwszeństwa w art. I-6 w brzmieniu: „Konstytucja i prawo przyjęte przez instytucje Unii w wykonywaniu Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Traktatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich”. Rzecz jasna, postanowienie to budziło liczne kontrowersje, przede wszystkim wynikające z wyraźnego przyznania prymatu prawu unijnemu nawet nad
ustawami zasadniczymi państw członkowskich. Nadto sformułowanie to mogło prowadzić do wniosku,
że prawo unijne nie tylko stosuje się przed prawem krajowym w przypadku niedającej się usunąć w inny
sposób kolizji, ale wręcz, że ono obowiązuje przed tym prawem. Z kolei zasięg zasady został wyznaczony zakresem kompetencji przyznanych Unii. Szerzej zob. np.: S. Biernat, Zasada pierwszeństwa prawa
unijnego po Traktacie z Lizbony, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2011, t. XXX, s. 52–53.
Brzmi ona następująco: „Konferencja przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Traktatów mają
pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane
orzecznictwo. Ponadto Konferencja postanowiła, że do niniejszego Aktu końcowego Konferencji zostanie załączona opinia Służby Prawnej Rady dotycząca pierwszeństwa, w wersji zawartej w dokumencie
11197/07(JUR 260): «Opinia Służby Prawnej Rady z dnia 22 czerwca 2007 r. Z orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości wynika, że pierwszeństwo prawa wspólnotowego stanowi podstawową zasadę tego prawa. Według Trybunału zasada ta jest nieodłącznie związana ze szczególną naturą Wspólnoty Europejskiej. Kiedy wydawany był pierwszy wyrok zapoczątkowujący to obecnie już utrwalone orzecznictwo
(wyrok z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko ENEL (1)),w Traktacie nie było żadnej
wzmianki o zasadzie pierwszeństwa. Sytuacja ta do dziś nie uległa zmianie. Fakt, że zasada pierwszeństwa nie zostanie włączona do przyszłego Traktatu, w żaden sposób nie narusza samej zasady ani obowiązującego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości»”.
A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 69.
S. Biernat, op. cit., s. 54.
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z obowiązywaniem i stosowaniem zasady pierwszeństwa34. Nie są natomiast jasne motywy włączenia do treści deklaracji opinii Służby Prawnej Rady35.
S. Biernat zaproponował, by zasadę tę wywieść z treści postanowień znowelizowanych traktatów: o Unii Europejskiej oraz o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Autor
wskazał, że jej rozpatrywanie tylko przez pryzmat dorobku orzeczniczego TSUE nie jest
już wystarczające. Zasada pierwszeństwa stanowić ma pewnego rodzaju uogólnienie konkretnych postanowień traktatów36. Musi być ona nadto ujmowana odmiennie niż dotychczas, a to dlatego, że zmieniona została „filarowa konstrukcja” Unii. Zasięg zasady pierwszeństwa się rozszerzył. Autor podniósł, że dawny trzeci filar wskazuje obecnie wspólne
cechy z dawnym pierwszym filarem i jest poddany regułom tzw. metody wspólnotowej.
To powoduje, że zasada pierwszeństwa obejmuje także i tę sferę aktywności UE37.
Traktatowym elementem konstrukcyjnym zasady pierwszeństwa jest wedle
S. Biernata zasada lojalnej współpracy, wyrażona w art. 4 ust. 3 TUE38. Związek zasady
pierwszeństwa i lojalnej współpracy musi zostać wyraźnie uznany przez sądy unijne
i krajowe. W dalszej kolejności znaczenie należy przypisać postanowieniu art. 19 ust. 1
zd. 2 TUE39. Regulacje te określają szczególną pozycję prawa unijnego, względem prawa krajowego. Ich zadaniem jest zagwarantowanie, że prawo krajowe nie będzie mogło
być skutecznie przeciwstawione prawu stanowionemu przez organy UE. „W tym ujęciu
zasada pierwszeństwa rysuje się jako logiczna konsekwencja określonej w traktach pozycji państw członkowskich wobec Unii i obowiązującego w niej porządku prawnego”40. Powyższe twierdzenie uzasadnia także treść art. 258–260 TFUE, ustanawiających
34

35

36
37

38

39

40

L. Rossi, How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental Rights after Lisbon, „Yearbook of European Law” 2008, nr 27, s. 77.
Ibidem, s. 55. Jednocześnie autor wskazuje na dwie funkcje opinii „Z jednej strony jest wyrazem akceptacji jej treści przez państwa członkowskie. Z drugiej strony wsparcie się przez państwa członkowskie
opinią służby prawnej Rady ma świadczyć, że status zasady pierwszeństwa, jako wiążącej zasady prawa
pod rządami Traktatu z Lizbony, nie jest rezultatem rozstrzygnięcia politycznego, ale wynikiem analizy
prawnej, czyli ma niejako charakter obiektywny”.
Ibidem, s. 57–58.
Ibidem, s. 59. Autor zauważył jednak, że nawet dotychczasowe (tzn. do dnia wejścia w życie Traktatu
z Lizbony) orzecznictwo TSUE dostarczało argumentów, by uznać, że omawiana tutaj zasada rozciąga
się także na trzeci filar UE (np. wyrok TSUE w sprawie C-105/03 Pupino [2005] ECR I-5285). Ponadto
podniósł on, że nadal dyskusyjne jest, czy zasada pierwszeństwa obowiązuje w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (dawny drugi filar).
Który w trzech odrębnych częściach stanowi, że: „Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa
Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań
wynikających z Traktatów.
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia
wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii.
Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii”.
Wedle którego „Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii”.
Ibidem, s. 58–59.

332

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

procedurę odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie obowiązków wynikających z traktatów. Zasadnicze znaczenie – z czym nie można się nie zgodzić – ma
art. 5 ust. 1 TUE, który niejako określa granice zasady pierwszeństwa (granice kompetencji Unii) oraz art. 4 ust. 1 TUE, w którym ustalono, że wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii należą do państw członkowskich. Taką granicę stanowi także z pewnością
art. 4 ust. 2 TUE, statuujący ograniczenia dla Unii ze względu na wartości, które organizacja ta szanuje, tj. równość członków wobec traktatów, tożsamość narodową, czy
podstawowe funkcje państwa. Przepisów tych nie można marginalizować. Muszą być
one przestrzegane w szczególności podczas ustanawiania przepisów prawnych. Normy,
które są sprzeczne z tymi regulacjami, powinny zatem zostać uchylone, jako naruszające traktaty. Stawia to przede wszystkim TSUE przed nowymi wyzwaniami. Będzie on
musiał w inny sposób szanować odmienności w postrzeganiu powyższych wartości
w każdym z państw członkowskich. Wątpliwości te każą także zrewidować dotychczasowe stanowisko unijnego sądu41.
Nieco odmienny pogląd na problem zasady pierwszeństwa po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony przedstawiła A. Kastelik-Smaza. Podzieliła ona stanowisko J. Barcza, stosownie do którego wraz z wejściem w życie wskazanej regulacji nastąpiło umocnienie zasady pierwszeństwa ze względu na zmiany ustrojowe, które zaszły w UE (przekształcenie w jednolitą organizację międzynarodową)42. Przychyliła się ona także do
bardziej zdecydowanego stanowiska powyższego autora, niż to prezentowane przez
S. Biernata, i stwierdziła, że zasada pierwszeństwa rozciąga się na obszar regulacyjny
całej Unii. Przewidziała jednak, że skoro w dotychczasowym orzecznictwie wskazana
zasada rozpatrywana była jedynie w kontekście prawa wspólnotowego, stanowisko to
najprawdopodobniej i tak zostanie zrewidowane przez TSUE43. Tym niemniej nie dopatrzyła się ona traktatowych podstaw do formułowania zasady pierwszeństwa w takim
zakresie, w jakim wyinterpretował ją TSUE44. Jednocześnie zgodziła się po części ze
stanowiskiem, stosownie do którego nie można zupełnie bagatelizować znaczenia Deklaracji nr 17.
W polskim porządku prawnym przewidziano możliwość bezpośredniego zastosowania zarówno pierwotnego prawa unijnego (art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej [dalej także: Konstytucja RP]45), jak i pierwszeństwa stosowania tego prawa,
w przypadku jego niedającej się usunąć kolizji z ustawą (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).
41
42
43
44
45

Szerzej: L. Rossi, op. cit., s. 76.
Za: A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 71.
Ibidem.
Ibidem, s. 76.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn.
zm.).
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Taką samą moc przyznano prawu stanowionemu przez UE (art. 91 ust. 3 Konstytucji
RP)46. Norma art. 91 ust. 3 „pozwala organom stosującym prawo na jednoznaczne rozstrzygnięcie pierwszeństwa w przypadku sprzeczności z ustawą przepisu aktu prawodawczego organizacji międzynarodowej”47. Można powiedzieć, że w tym przypadku do czynienia również mamy z regułą kolizyjną, odpowiadającą zasadzie pierwszeństwa prawa
unijnego48. A. Kastelik-Smaza, analizując treść art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, stwierdziła
zdecydowanie, że „prawo unijne, zarówno pierwotne jako umowa międzynarodowa, jak
i pochodne jako prawo stanowione przez organizację międzynarodową, ma pierwszeństwo przed przepisami prawa polskiego rangi ustawowej i podustawowej”49. Powyższa
teza znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (dalej
także: TK)50.

3. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w orzecznictwie Sądu
Najwyższego
Znamienne miejsce wśród orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących zastosowania
normy prawa unijnego (wspólnotowego) przed normą krajową, mają postępowania dotyczące zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodów używanych sprowadzonych do Polski. Sprawa może wydawać się błaha, podobnie jak stosunkowo niska
wartość przedmiotu sporu (425,00 zł), ale jednocześnie doskonale obrazuje ona praktyczne zastosowanie opisywanej zasady, która – co warto jeszcze raz zdecydowanie podkreślić – ma bardzo wysoki walor praktyczny. Dodać należy, że obowiązek uiszczenia
takiej opłaty wynikał z §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu51.
W wyroku z dnia 25 sierpnia 2011 r., II CNP 11/1152 SN podniósł, że: „Zgodnie
z określoną w art. 91 ust. 1 i 3 Konstytucji zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego,
46

47
48

49
50

51

52

Oczywiście normy te nie odnoszą się wprost do UE, lecz do bliżej nieokreślonej ratyfikowanej za zgodą
wyrażoną w ustawie lub w referendum umowy międzynarodowej, lub organizacji międzynarodowej.
Za: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 537.
Można jedynie spierać się, co do tego, czy zakres zasady pierwszeństwa prawa unijnego nie jest szerszy.
A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 67.
Zob. przede wszystkim Wyroki TK z dnia: 11 maja 2005 r., K 18/04, 24 listopada 2010 r., K 32/09 oraz
16 listopada 2011 r., SK 45/09. Wszystkie orzeczenia dostępne są w bazie Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310). Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia
2006 r., U 6/04, przepis ten został uznany za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz
z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. W postanowieniu z dnia 10 grudnia 2007 r., w sprawie C-134/07,
TSUE uznał, że opłata za wydanie karty pojazdu jest ukrytym podatkiem importowym.
BOSN.
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przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia nakładający opłatę objętą zakazem wynikającym
z art. 90 akapit pierwszy TWE, z uwagi na jego sprzeczność z tym przepisem, stwierdzoną postanowieniem ETS z dnia 10 grudnia 2007 r. C-134/07, nie mógł być w sprawie
stosowany i to niezależnie od wyeliminowania go z krajowego porządku prawnego
w następstwie stwierdzenia jego niekonstytucyjności wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o prospektywnym charakterze (uchwały SN z dnia 16 maja 2007 r., III CZP 35/07
i z dnia 2 czerwca 2010 r., III CZP 37/10, OSNC 2011, nr 1, poz. 2). Wskazać przy tym
trzeba, że powołane postanowienie ETS odnosi się do pełnej opłaty za kartę pojazdu
(500 zł) nakładanej na podstawie rozporządzenia z 2003 r. w związku z rejestracją w Polsce używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego, która nie jest nakładana w związku z nabyciem w Polsce używanego pojazdu
samochodowego, jeśli jest on tam już zarejestrowany. Nie wymagało więc dowodzenia
przez powoda w jakiej części opłata pobrana od niego z tego tytułu była świadczeniem
nienależnym”.
Stanowisko to – w analogicznej sprawie – rozwinięto w wyroku z dnia 11 maja
2012 r., II CNP 65/1153, gdzie SN stwierdził: „Istnieje samodzielna kompetencja sądu do
ustalenia niezgodności wskazanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jako aktu
prawnego niższego rzędu z ustawą (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2011 r. II CNP 11/11) i prawem wspólnotowym (art. 9 w zw.
z art. 91 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Niezależnie zatem od tego, czy istniałyby i od
kiedy wiązałyby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnoty Europejskiej warunkujące odpowiedzialność na podstawie art. 4171 § 1 k.c.
(przesąd), sądy powinny same ustalić wskazaną niezgodność zarówno jako przesłankę
odpowiedzialności deliktowej jak i jako podstawę nienależności świadczenia i odnieść
ją do daty uiszczenia opłaty przez powoda”.
Powyższe orzeczenie obrazuje kolejny istotny problem występujący na tle stosowania zasady pierwszeństwa. Chodzi tutaj o relacje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego, że określony przepis krajowego porządku prawnego jest niezgodny
z ustawą zasadniczą lub ratyfikowaną umową międzynarodową, a kompetencją sądu
rozpoznającego sprawę do stwierdzenia w konkretnej sprawie sprzeczności między prawem krajowym a prawem unijnym, co powinno skutkować zastosowaniem prawa unijnego. TSUE zajął stanowisko, stosownie do którego sąd rozpoznający sprawę może dokonać oceny zgodności normy prawnej niezależnie od aktywności TK. Nawet ustalenie
przez TK, że określona norma jest zgodna z ustawą zasadniczą nie przesądza jeszcze, że
jest ona także zgodna z prawem unijnym. Sąd rozpoznający sprawę będzie zatem zobligowany do zastosowania zasady pierwszeństwa, o ile tylko dojdzie do przekonania, że
53

Ibidem.
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prawo krajowe – co najwyżej ustawowe – jest sprzeczne z uchwalonym prawem unijnym. Co więcej, stosownie do stanowiska TSUE sąd ma obowiązek zastosować tę zasadę „niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odracza utratę mocy
obowiązującej tych przepisów, uznanych za niekonstytucyjne”54.
Problematyka zasady pierwszeństwa stanowiła także jeden z wątków wyroku SN
z dnia 23 stycznia 2014 r., II CSK 188/1355. Sprawa została wytoczona z powództwa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej także: ARiMR) przeciwko
rolnikowi, który, zdaniem powoda, nie wypełnił wszystkich przesłanek, uprawniających
go do uzyskania bezpłatnej pomocy w ramach programu prowadzonego przez ARiMR
(zatytułowanego „Ułatwienie startu młodym rolnikom”). Warunkiem tym miało być
przede wszystkim uzupełnienie wykształcenia w ciągu pięciu lat od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwany rolnik uzyskał wykształcenie średnie
– ukończył liceum ogólnokształcące. Zdaniem ARiMR winno to być jednak wykształcenie na tym poziomie, lecz o profilu rolniczym.
Realizowany przez powoda program „Ułatwienie startu młodym rolnikom” znajduje swoje podstawy w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz
zmieniającym i uchylającym niektóre rozporządzenia56 (dalej: „rozporządzenie Rady
(WE) Nr 1257/1999”). Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999, pomoc młodym rolnikom w celu ułatwienia im podejmowania działalności w rolnictwie
jest przyznawana m.in. pod warunkiem, że rolnik posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe. Wyjaśnić także należy, że stosownie do art. 37 ust. 4 tego aktu prawnego państwa członkowskie mogły ustanowić dalsze lub bardziej restrykcyjne warunki
przyznawania wsparcia Wspólnoty (obecnie: UE) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
pod warunkiem jednak, że będą one zgodne z celami i wymaganiami ustanowionymi
w rozporządzeniu. Rozporządzenie to znajduje swoją konkretyzację w rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 817/2004 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

54

55
56

Za: K. Wójtowicz, op. cit., s. 119. Autor wniosek ten sformułował na podstawie stanowiska TSUE wyrażonego w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Filipiak, Zb. Orz. 2009, s. I-11049.
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nawet bardziej zdecydowanie, a mianowicie że sędzia sądu
krajowego, aby zapewnić prawu unijnemu pełną skuteczność, powinien odmówić zastosowania przepisu
krajowego, który jest sprzeczny z tym prawem, nawet w przypadku gdy sąd konstytucyjny uznał, iż
przepis ten jest zgodny z konstytucją. Zob. ibidem, s. 121.
BOSN.
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 160/80 ze zm. z 26.06.1999 r.).

336

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOGR57 (dalej: rozporządzenie Komisji Nr 817/2004). Według art. 4 rozporządzenia Komisji Nr 817/2004 warunki
dotyczące pomocy w podejmowaniu działalności przez młodych rolników ustanowione
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 powinny być spełnione w chwili podjęcia indywidualnej decyzji o przyznaniu wsparcia, z tym że w celu spełnienia wymagań odnoszących się do umiejętności i kompetencji zawodowych może być przyznany na nieprzekraczalny okres pięciu lat od rozpoczęcia działalności.
Należy także wyjaśnić, że w zakresie krajowych regulacji problematykę warunków
przystąpienia i realizacji powyższego programu normowało rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich
2004–2006”58. W zasadzie to w załączniku do tego aktu prawnego ustalono program
wymieniony w tytule. System jego wdrażania uregulowano z kolei w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uzupełnienia Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006”59. Przepisy te zawierały restrykcję tego rodzaju, że pomoc mogła być przyznana jedynie pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia, a zatem odmiennie niż w wyżej przytoczonym rozporządzeniu Rady (WE)
Nr 1257/1999, gdzie postanowiono jedynie o wymaganiu posiadania „[…] odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych […]”. Stąd też SN doszedł do przekonania, że
regulacji wyłączającej możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez uzyskanie, w okresie nieprzekraczającym pięciu lat od rozpoczęcia działalności, wymaganego
stażu pracy w gospodarstwie rolnym nie można pogodzić z celami i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1257/1999. Dopiero ta konstatacja doprowadziła SN do konieczności zastosowania zasady pierwszeństwa. W niniejszej sprawie sąd
odstąpił zatem od zastosowania warunku określonego w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konsekwencją była konieczność zastosowania regulacji unijnej.
„Odmienne ujęcie tego zagadnienia prowadziłoby do naruszenia art. 91 ust. 3 Konstytucji RP i art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864/2 ze zm. – poprzednio art. 249 TWE) w związku z art. 2 Traktatu podpisanego
57
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Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 817/2004, ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOGR (Dz. Urz. UE L 153/30 ze zm. z 30.04.2004 r.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2032 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uzupełnienia
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 ze zm.).
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w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 zał.). Zgodnie bowiem
z powołanym art. 288 TFUE, rozporządzenia uchwalane przez instytucje Unii mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich”60.
Warto przy tym zwrócić uwagę na cały proces wykładni zastosowany przez Sąd
Najwyższy w powyższej sprawie. Nie sprowadził się on tylko do stwierdzenia, że norma
prawa krajowego jest niezgodna z prawem unijnym. Poprzedziło go zastosowanie wykładni językowej i celowościowej. Gdy efekty tych zabiegów interpretacyjnych okazały
się niewystarczające, SN sięgnął po wykładnię prounijną, która też nie dała zadowalających rezultatów. Dopiero wówczas, jako swoisty środek ostateczny, ale i konieczny, została zastosowana zasada pierwszeństwa.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowało się także zagadnienie zastosowania
zasady pierwszeństwa do stanów faktycznych, które powstały przed wstąpieniem Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. Problematykę tę poruszono w sprawie II PK 143/07,
która dotyczyła obowiązku zapewnienia pracownicy, wracającej do pracy po urlopie wychowawczym, pracy na dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku i z równorzędnym wynagrodzeniem, jak przed urlopem. SN stwierdził, że w takiej sprawie nakaz wykładni prawa polskiego zgodnej z prawem unijnym statuuje art. 68 i art. 69 Układu
Europejskiego61, który obejmował także obowiązek Polski dostosowania swojego prawodawstwa do poziomu ochrony podobnego do istniejącego we Wspólnocie (UE).
SN, rozpoznając powyższą sprawę, jednoznacznie stwierdził, że do dnia przystąpienia Polski do UE nie miała zastosowania zasad pierwszeństwa, „zgodnie z którą prawo
krajowe może być stosowane jedynie w zakresie, w jakim nie jest sprzeczne z normami
wspólnotowymi”62. Stąd też wywiódł on, że obowiązek prowspólnotowej (prounijnej)
60
61
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Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2014 r., II CSK 188/13, BOSN.
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony,
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). Stosownie do pierwszej ze wskazanych norm
Układu: „Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą
jest zbliżanie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie. Polska podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego ustawodawstwa
z ustawodawstwem Wspólnoty”. W art. 69 wskazano natomiast dziedziny prawa, w których należało
harmonizować prawodawstwo, tj.: prawo celne, prawo o spółkach, prawo bankowe, rachunkowość
przedsiębiorstw, opodatkowanie, własność intelektualną, ochronę pracownika w miejscu pracy, usługi
finansowe, zasady konkurencji, ochronę zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochronę konsumenta,
pośredni system opodatkowania, przepisy techniczne i normy, transport i środowisko naturalne.
SN w zasadzie jednolicie przyjął, że przepisy prawa krajowego powinny być interpretowane w zgodzie z prawem wspólnotowym (unijnym), nawet gdy stan faktyczny sprawy dotyczył zdarzeń sprzed
przystąpienia RP do UE. Por. wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., II PK 143/07, BOSN i cytowane tam
orzecznictwo.
Wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., II PK 143/07, BOSN.
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wykładni prawa krajowego nie może ostatecznie prowadzić do skutku contra legem
w stosunku do obowiązujących w tym czasie przepisów polskich lub w ogóle do niestosowania tych przepisów, nawet gdyby były one niezgodne z przepisami wspólnotowymi63. Warto dodać, że w sytuacji gdy treść przepisów prawa polskiego nie jest jednoznaczna i budzi zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie kontrowersje, to ich
wykładnia dokonana z uwzględnieniem norm unijnych (wspólnotowych) nie może zostać
uznana za dokonaną contra legem64.
Istotny problem pojawił się także w orzecznictwie Sądu Najwyższego z zakresu
prawa karnego, a ściślej prawa karnego skarbowego. Zaznaczyć jednak należy, że problematyka ta wiąże się jedynie w sposób pośredni65 z zasadą pierwszeństwa, jednak SN
oraz sądy powszechne, dokonując procesu wykładni prawa, wielokrotnie się do niej odwoływały, zaś ich poglądów nie sposób pominąć.
W stanie faktycznym oskarżonego oskarżano o czyn z art. 107 § 1 kodeksu karnego
skarbowego (dalej także: k.k.s.)66. Polegał on na urządzeniu gier na automatach poza
kasynem gry, a zatem w sposób sprzeczny z art. 14 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych67. Powyższe przepisy budziły wątpliwości w świetle postanowień dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej m.in. procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych68. Stosownie do art. 8 ust. 1
tego aktu prawnego państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji wszelkie
projekty przepisów technicznych69, z wyjątkiem tych, które w pełni stanowią transpozycję normy międzynarodowej lub europejskiej, w którym to przypadku wystarczająca jest
informacja dotycząca odpowiedniej normy. Przekazują Komisji także podstawę prawną
konieczną do przyjęcia uregulowań technicznych, jeżeli nie zostały one wyraźnie ujęte
63

64
65

66

67

68

69

Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższy wywód SN jest niemal dosłownym powtórzeniem tezy
wyroku SN z dnia 19 sierpnia 2004 r., I PK 489/03, BOSN.
Wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2004 r., I PK 489/03, BOSN.
Dużo większe znaczenie mają tutaj inne zasady prawa unijnego, przede wszystkim zasada lojalnej współpracy UE i państw członkowskich, wynikająca z art. 4 ust. 3 TUE, czy obowiązek organów stosujących
prawo zapewnienia pełnej efektywności prawu unijnemu.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.).
Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998 r.,
s. 37–48, z późn. zm.).
Przepisy techniczne, stosownie do art. 1 ust. 8 wyżej wskazanej dyrektywy, to specyfikacje techniczne
i inne wymagania, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest
obowiązkowe, de jure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu lub stosowania w państwie
członkowskim lub przeważająca ich część, jak również przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne państw członkowskich, z wyjątkiem tych określonych w art. 10, zakazujących produkcji, przywozu, obrotu lub użytkowania produktu.
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w projekcie. Wyjątki od tej zasady statuuje także art. 10 dyrektywy70. Istota zagadnienia
sprowadziła się zatem do ustalenia, czy wskazane przepisy ustawy o grach hazardowych
mają charakter przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE, a jeśli tak
to, czy naruszenie obowiązku notyfikacyjnego wynikającego z tego aktu prawnego eliminuje możliwości ukarania sprawcy czynu z art. 107 § 1 k.k.s., a to dlatego, że przepisy ustawy o grach hazardowych są bezskuteczne i nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięć sądów krajowych71. W przywoływanym postanowieniu SN z dnia 28 listopada
2013 r., I KZP 15/13 wskazano, że nawet brak notyfikacji w trybie dyrektywy 98/34/WE
nie powoduje jeszcze automatycznego wyrugowania z porządku prawnego wyżej przytoczonych przepisów ustawy o grach hazardowych. Co istotne, SN podniósł, że dyrektywa ta nie reguluje skutków naruszenia obowiązku notyfikacji. Nadto nie widzi innych
podstaw, by uznać, iż naruszenie tego obowiązku powoduje „bezskuteczność” normy
prawnej72. W szczególności SN wskazał, że nie ma kolizji między art. 14 ust. 1 ustawy
o grach hazardowych,, a art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE, a zatem nie może mieć zastosowania także zasada pierwszeństwa73.

70

71

72

73

Wymogu notyfikacji nie stosuje się do tych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich lub dobrowolnych porozumień, dzięki którym państwa członkowskie:
– są zgodne z wiążącymi aktami wspólnotowymi, które skutkują przyjęciem specyfikacji technicznych
i zasad dotyczących usług,
– wypełniają zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, które skutkują przyjęciem wspólnych specyfikacji technicznych lub zasad dotyczących usług we Wspólnocie,
– stosują klauzule bezpieczeństwa, wprowadzone przez obowiązujące wspólnotowe akty prawne,
– stosują przepisy art. 8 ust. 1 dyrektywy 92/59/EWG,
– ograniczają się do wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,
– ograniczają się do wprowadzenia zmiany przepisów technicznych w rozumieniu art. 1 pkt 11, zgodnie
z wnioskiem Komisji zmierzającym do usunięcia przeszkód w handlu lub, w przypadku zasad dotyczących usług, w swobodnym przepływie usług lub w swobodzie przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w dziedzinie usług.
Kwestia obowiązywania wskazanych przepisów ustawy o grach hazardowych jest także bardzo często
przedmiotem rozstrzygania sądów administracyjnych, a to w kontekście odmowy zmiany zezwolenia
w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier. Zob. choćby wskazywane postanowienie SN z dnia
28 listopada 2013 r., I KZP 15/13 i przywołane tam orzecznictwo sądów administracyjnych.
Warto w tym miejscu przytoczyć też tezę tego postanowienia: „Naruszenie wynikającego z dyrektywy
nr 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz. U. L. 363, s. 81) obowiązku notyfikacji przepisów technicznych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, którego
konstytucyjność może być badana wyłącznie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli w konkretnym postępowaniu sąd dochodzi do wniosku, że doszło do takiej wadliwości trybu ustawodawczego, może nie stosować tych przepisów tylko w ten sposób, że zawiesi prowadzone postępowanie,
w którym miałyby one zostać zastosowane i skieruje stosowne pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak do czasu zainicjowania tej kontroli lub podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny stosownego rozstrzygnięcia brak jest podstaw do odmowy stosowania przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 154), w tym jej art. 6 ust 1 i art. 14 ust. 1”.
Por. także postanowienie SN z dnia 19 lutego 2014 r., IV KK 372/13, BOSN (przywołane także w treści
wyroku SO w Gliwicach z dnia 14 marca 2014 r., VI Kz 489/13, POSN), w którym SN – jak wobec
braku uzasadnienia można przypuszczać – kwestię skutków braku notyfikacji rozstrzygnął odmiennie.
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Warto także podkreślić, że w przeważającej liczbie omawianych spraw jedną ze
stron sporu było państwo lub podmiot będący jego emanacją. Nie można pominąć także
i tej okoliczności, że dany akt prawa unijnego nie będzie się w ogóle nadawał do rozstrzygnięcia konfliktu między jednostkami. Zagadnienie to jest tym bardziej istotne, jeśli
idzie o możliwość bezpośredniego zastosowania dyrektywy74.

4. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w orzecznictwie sądów
powszechnych
Przytaczane niejednokrotnie w niniejszym artykule orzecznictwo dotyczące opłat
za wydanie karty pojazdu ma swój refleks także w aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych. Tytułem przykładu można wskazać wyrok Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich z dnia 3 czerwca 2013, I C 104/1375. Jako że stan faktyczny niniejszej sprawy
był analogiczny do tych opisywanych przy okazji wyroków SN, ograniczę się jedynie do
wskazania rozumienia zasady pierwszeństwa przez tenże sąd. Otóż uznał on, że ta reguła ma podstawowe znaczenie w polskim prawie. Jego zdaniem oznacza ona, „że organy
administracji i sądy krajowe mają obowiązek stosowania tego prawa [tj. prawa unijnego
– J.Rz.] i odstąpienia od stosowania sprzecznych z nim przepisów prawa krajowego i to
niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odracza utratę mocy obowiązującej tych przepisów, uznanych za niekonstytucyjne” – co stanowi dosłowne posłużenie się formułą wypracowaną przez SN. Sąd Rejonowy stwierdził nadto, że postanowienia prawa krajowego sprzeczne z prawem unijnym „mają skutek ex tunc, tj.
wywołują skutek retroaktywny, co oznacza, że nakładanie opłaty za kartę pojazdu od
początku było sprzeczne z prawem unijnym, a zatem kupujący nie był zobowiązany do
jej uiszczenia”76.
Sąd Okręgowy w Szczecinie, w wyroku z dnia 8 sierpnia 2013 r., II Ca 2/1377 również orzekał w analogicznej sprawie, jak opisana powyżej. Tym niemniej podane przez
niego rozumienie zasady pierwszeństwa jest nie do przyjęcia. Stwierdził on bowiem, że
prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, co rzekomo znajduje swoje
potwierdzenie w art. 90 ust. 3 Konstytucji RP78. Już sama konstytucyjna podstawa prawna

74

75

76
77
78

M. Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014, Lex
nr 189297.
Wyrok dostępny w Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (dalej: POSP) pod adresem: www.orzeczenia.
ms.gov.pl [dostęp 08.07.2014].
Ibidem.
POSP.
Nie można jednak wykluczyć, że jest to oczywista omyłka pisarska Sądu.
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jest wskazana wadliwie, nie wspominając o jej prawidłowym rozumieniu79. Mimo tego
efekt działalność orzeczniczej tego sądu był prawidłowy80.
Odmienny charakter miało postępowanie zakończone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie VI ACa 442/1381. Stan faktyczny
sprawy obejmował wydarzenia mające miejsce przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Sprawa zaś dotyczyła braku realizacji przez powodową spółkę obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła
w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej82. Za to działanie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE)
wymierzył karę pieniężną w kwocie 6 136 040,45 zł, to jest w wysokości 0,18% przychodu z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 2007 r. Sąd Okręgowy uznał, że
brak było podstaw do nałożenia wyżej wskazanej kary. Prezes URE złożył od powyższego wyroku apelację, która jednak nie okazała się skuteczna. Jako uzasadnione sądy podzieliły przede wszystkim zarzuty:
„– naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 a oraz art. 9 a ust 8 Prawa energetycznego w związku z § 3, § 4 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz w związku z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską («TWE»), jak również w związku
z art. 9, art. 87 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 91 Konstytucji RP poprzez błędną ich
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na niezastosowaniu do oceny
79

80

81
82

Prawidłowo natomiast w analogicznym stanie faktycznym wywód przeprowadził Sąd Rejonowy w Suwałkach w wyrokach: z dnia 11 lutego 2014 r., I C 1681/13, POSP oraz z dnia 8 kwietnia 2014 r., w sprawie I C 402/14, POSP.
Zob. także w podobnej sprawie: wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 5 września 2013 r., IV Ca
286/13, POSP; wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 22 października 2013 r., II Ca 697/13, POSP.
Warto też zwrócić uwagę na wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z dnia 9 maja
2013 r., I C 257/13, POSP, w którym sąd przeprowadził nieco bardziej rozbudowany wywód, stwierdzając m.in., że „Zgodnie z tą zasadą, na każdym organie państwa członkowskiego spoczywa obowiązek
stosowania przepisu wspólnotowego z pominięciem sprzecznego z nim przepisu krajowego. W tym
aspekcie mamy do czynienia z bezpośrednim stosowaniem przepisów wspólnotowych, które w przypadku kolizji z przepisami krajowymi mają pierwszeństwo zastosowania. Organy administracji publicznej
również mają zatem obowiązek stosowania prawa wspólnotowego, jako elementu krajowego porządku
prawnego. Nałożenie obowiązku stosowania prawa wspólnotowego jedynie na sądy, przy równoczesnym braku takiego obowiązku w odniesieniu do organów administracyjnych, prowadziłoby z góry do
przyjmowania podwójnego standardu stosowania prawa i powodowałoby niczym nie uzasadniony stan
niepewności. Tak rozumianej zasadzie pierwszeństwa określanej mianem bezwarunkowej, co do istoty
nie sprzeciwił się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. K 18/04 (Dz. U. Nr 86,
poz. 744)”. Tylko w POSP znajduje się ok. 40 kolejnych orzeczeń w sprawie zwrotu nienależnie pobranej
opłaty za kartę pojazdu.
POSP.
Obowiązek taki wynikał z treści obowiązującego do 30 czerwca 2007 r. art. 9 a ust. 8 ustaw z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
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wykonania obowiązku zakupu energii ze skojarzenia przez [...] w odniesieniu do
energii wytwarzanej w okresie od 21 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. przez
obiekty wytwórcze [...] definicji energii z wysokosprawnej kogeneracji, zawartej
w Artykule 3 dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 roku w sprawie wspierania kogeneracji energii oraz zmieniającej
dyrektywę 92/42/EWG («Dyrektywa Kogeneracyjna») w związku z tym, iż stosowne organy państwowe Rzeczpospolitej Polskiej nie dokonały implementacji
tej Dyrektywy w przepisanym terminie tj. (zgodnie z artykułem 15 Dyrektywy)
do 21 lutego 2006 roku, a poprzez to również naruszenie art. 1, art. 2, art. 3 i art. 7
Dyrektywy Kogeneracyjnej, oraz
–– naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 a Prawa energetycznego w związku z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską («TWE») oraz art. 9, art. 87 ust. 1,
art. 90 ust. 1 i art. 91 Konstytucji RP poprzez niewłaściwe ich zastosowanie, polegające na nałożeniu kary pieniężnej w sytuacji gdy Rzeczpospolita Polska nie
wykonała na czas obowiązku implementacji Dyrektywy Kogeneracyjnej”83.
W wyżej przedstawionym stanie faktycznym i prawnym istotna była okoliczność,
że Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania kogeneracji na podstawie zapotrzebowania na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym
energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (dalej także: dyrektywa kogeneracyjna)84 została uchwalona w dniu 11 lutego 2004 r. i weszła w życie w dniu 21 lutego
2004 r. Nakładała ona na państwa członkowskie obowiązek jej implementacji do dnia
21 lutego 2006 r., czego Rzeczpospolita nie dopełniła. Natomiast w dniu 1 stycznia
2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (dalej także: rozporządzenie o Obowiązku Zakupu)85 wydane na podstawie art. 9 a ust. 10 ustawy Prawo energetyczne86.
Regulacją tą nałożono na powodową spółkę, jako beneficjenta dyrektywy kogeneracyjnej, obowiązek udziału w promocji energii ze skojarzenia, która została zdefiniowana
inaczej, niż zakładała to definicja energii elektrycznej z kogeneracji zawartej w art. 3
lit. d dyrektywy kogeneracyjnej. Sąd pierwszej instancji uznał jednak, że przepisy dyrektywy w tym zakresie odnoszą bezpośredni skutek, a skoro tak, to Prezes URE powinien
zastosować rozporządzenie o obowiązku zakupu przy uwzględnieniu definicji energii
83
84

85
86

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2013 r., VI ACa 442/13, POSP.
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004 r.)
Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
z późn. zm.).
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elektrycznej ze skojarzenia z dyrektywy kogeneracyjnej. To zastosowanie przepisów
krajowego rozporządzenia, bez uwzględnienia treści dyrektywy doprowadziło bowiem
do ukarania powoda. Wywód ten może nie jest do końca precyzyjny, ponieważ na tym
etapie wykładni sąd powinien wskazać również na konieczność zastosowania zasady
pierwszeństwa prawa unijnego (wspólnotowego). Dopiero wówczas usunięta zostałaby
sprzeczność między przepisem krajowego rozporządzenia, a dyrektywy. Na okoliczność
tę wskazał dopiero sąd apelacyjny. To, co jednak w realiach powyższej sprawy jest istotne, to fakt, że po ustaleniu bezpośredniego obowiązywania przepisów dyrektywy (a nie
tylko jak w opisywanych wyżej przypadkach rozporządzeń) sądy nie wahały się przyznać temu prawu pierwszeństwa przed sprzecznymi z nimi przepisami krajowymi.
Problematyka zakresu stosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego stanowiła element rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2014 r.,
VI Pa 13/1487. Sprawa ta dotyczyła zapłaty tytułem wyrównania wynagrodzenia, które
powód otrzymywał, jego zdaniem, w za niskiej wysokości, jako sędzia jednego z sądów
okręgowych. Sąd pierwszej instancji powództwo oddalił, w związku z tym powód wywiódł od takiego rozstrzygnięcia apelację. Podniósł w niej m.in., że sąd pierwszoinstancyjny naruszył zasadę pierwszeństwa prawa unijnego i nie zastosował zasady równości
wobec prawa wywiedzionej z art. 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz
nie uwzględnił reguł należytego sposobu uchwalenia i ogłoszenia kwestionowanej przez
powoda normy prawa polskiego (przede wszystkim art. 91 § 1 c ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych88). z naruszeniem zasady proporcjonalności (art. 52 ust. 1 w zw. z art. 27 i z art. 31 ust.1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej). Sąd okręgowy, odnosząc się do tego zarzutu, zdecydowanie stwierdził, że
zasada pierwszeństwa prawa unijnego ma o tyle zastosowanie, o ile w danym postępowaniu sądowym stan faktyczny sprawy objęty jest temporalnym, podmiotowym i przedmiotowym zakresem stosowania prawa unijnego. Kwestia regulacji wynagrodzeń sędziów należy do wyłącznej kompetencji państwa polskiego i nie wchodzi w zakres
kognicji prawa unijnego89. Wobec powyższego sąd doszedł do wniosku, że powyższa
sprawa nie jest sprawą unijną.
87
88
89

POSP.
Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.
Z czym nie do końca należałoby się zgodzić, mając na względzie np. kwestie równego wynagradzania
sędziów, ale faktycznie nie to miało tutaj znaczenie. Powód nie wskazywał bowiem, że jego wynagrodzenie różniło się od wynagrodzenia innych sędziów, wykonujących tę samą pracę. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę także na wyrok SN z dnia 8 stycznia 2008 r., I UK 182/07, BOSN. W sprawie tej ZUS
odmówił ubezpieczonemu prawa do wcześniejszej emerytury. SN stwierdził, iż doszło do dyskrymiancji
ze względu na płeć. W sprawie zastosowanie miało krajowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) oraz dyrektywa Rady 79/7/EWG
z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania
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W podobnym kierunku swoje rozważania poprowadził Sąd Apelacyjny w Lublinie
w wyroku z dnia 31 lipca 2013 r., I ACa 243/1390. W sprawie tej powód domagał się od
gminy przydzielenia mu wskazanego przez niego lokalu mieszkalnego. W apelacji zarzucił, iż sąd pierwszoinstancyjny naruszył zasadę pierwszeństwa prawa unijnego oraz
zasadę proporcjonalności, albowiem nie uwzględnił przepisów decyzji nr 1350/2007/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. oraz art. 91 ust. 3
Konstytucji RP. Nie sprecyzował przy tym, na czym sprzeczność przepisów prawa unijnego z prawem krajowym miałaby polegać (co też wytknął mu sąd apelacyjny), jednak
wypada przyjąć, że sąd apelacyjny winien w tym zakresie samodzielnie dokonać ustaleń. Sąd drugiej instancji wywiódł, że powód „upatruje w przepisach powołanej decyzji
roszczenia dla siebie o przyznanie mu lokalu mieszkalnego, który «chroni jego zdrowie
psychiczne» [...] W związku z tym powód wywodzi, że Gmina nie dostarczając mu tego
lokalu, a przyznając mu lokal, w którym przebywanie jest szkodliwe, naruszyła przepisy
decyzji, którą w myśl zasady pierwszeństwa i art. 91 ust. 3 Konstytucji powinna była
stosować”. Pomijając argumentację Sądu Apelacyjnego w Lublinie, która nie jest związana bezpośrednio z przedmiotem niniejszego opracowania, należy wskazać, że stwierdził on, iż powyższa decyzja „w ogóle nie jest adresowana do państw członkowskich,
a dotyczy wyłącznie działań na poziomie instytucji europejskich, które mają jedynie
uzupełniać i wspierać politykę państw członkowskich. Nie ma zatem możliwości ani
prawnej ani faktycznej bezpośredniego stosowania przepisów decyzji, ponieważ nie
przewidują one żadnych obowiązków dla państw członkowskich, ani też nie formułują
żadnych uprawnień, na które mogłyby powoływać się osoby indywidualne”. Ponownie
zatem problematyka stosowania prawa unijnego dotyczyła przede wszystkim kwestii
bezpośredniej skuteczności norm prawnych o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.
Powyższe dwa orzeczenia stanowią nieliczne, póki co, przykłady na istotną rolę
sądów jako organów, których zadaniem jest określanie granic kompetencji unijnych91.
Poza tymi dwoma orzeczeniami próżno jest się doszukiwać refleksji nad granicami kompetencji unijnych. Należy się jednak spodziewać, że takich spraw będzie przybywać.

90
91

kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 006 z 10.01.1979 r., s. 24–
25), która wówczas nie była jeszcze implementowana do krajowego porządku prawnego. Za M. Baranem powtórzyć można, że hipotezy odpowiednich, mających zastosowanie w sprawie, norm prawnych
„są tożsame, natomiast dyspozycje odmienne (na skutek zastosowania przepisów krajowego rozporządzenia dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć). W konsekwencji wobec sprzeczności przepisów
prawa polskiego z bezpośrednio skutecznymi przepisami prawa unijnego – w zakresie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – sąd krajowy ma obowiązek «do czasu wejścia w życie przepisów eliminujących stwierdzoną niezgodność stosować względem podmiotów dyskryminowanych te przepisy, które
adresowane są do podmiotów uprzywilejowanych»”. M. Baran, op. cit.
POSP.
Por. D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007, Lex nr 65593.
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Nadmienić także należy, że zdarzają się sprawy, w których strony chcą wywieść
zasadę pierwszeństwa prawa unijnego z aktów stosowania prawa, a więc nie tylko takich, które nie wywierają bezpośredniego skutku, ale w ogóle nie zawierają norm o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym. Tak też było w sprawie III AUa 949/12 Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Jednakże w tej sprawie sąd w wyroku z dnia 21 marca 2013 r.92
jednoznacznie wskazał, że decyzja Komisji Europejskiej wydana w konkretnej sprawie
nie wiąże sądu państwa członkowskiego w zupełnie innej sprawie, a więc w innym stanie faktycznym i prawnym.
W sprawie I ACa 246/11 Sąd Apelacyjny w Białymstoku stanął przed kwestią stosowania rozporządzenia Rady (WE) z dnia 22 grudnia 2000 r. nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych93. Sąd ten, w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., rozstrzygając kwestię bezpośredniego stosowania wyżej wskazanego rozporządzenia, wyszedł od zasady ustalonej
w art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, stwierdzając dość ogólnie, iż przywołane rozporządzenie
stosuje się przed ustawą krajową. Dalej podniesiono, że zasada ta wraz z zasadą efektywności prawa wspólnotowego prowadzi do ograniczenia autonomii proceduralnej
państw członkowskich UE. Sąd wywiódł także, że skoro jest on zobligowany do stosowania wyżej wskazanego aktu prawa unijnego, to tak samo jest zobowiązany do wykładni jego postanowień. Ostatecznie sąd ustalił, że jest właściwy do rozpoznania wskazanej
sprawy, a to z uwagi na łącznik z art. 5 ust. 1 a)94.
Problemu pierwszeństwa prawa unijnego procesowego dotyczy także postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 2 lipca 2013 r., II Cz 626/1395. W sprawie tej
(o obniżenie alimentów) sąd stwierdził, że skoro pozwana (która jest jednocześnie wierzycielką alimentacyjną) ma miejsce pobytu w Hiszpanii, to na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych96 sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy ze
względu na jej miejsce pobytu. Nie mają przy tym zastosowania żadne przepisy polskiej
procedury cywilnej, albowiem w niniejszej sprawie pozostają one sprzeczne z przepisami rozporządzenia, co z kolei implikuje konieczność zastosowania zasady pierwszeństwa (ale i bezpośredniej skuteczności).

92
93
94
95
96

POSP.
Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2001 r.
POSP.
POSP.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
(Dz. Urz. UE L 7, s. 1-79).
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Nawiązać także trzeba do postanowienia SN z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP
15/13. W sprawach o bardzo zbliżonym stanie faktycznym jak w powyższej sprawie
sądy powszechne częstokroć odwoływały się do zasady pierwszeństwa, uzasadniając, iż
jej zastosowanie prowadzi jednak do braku możliwości uznania, że art. 14 ust. 1 i art. 6
ust. 1 ustawy o grach hazardowych zostały uchwalone w sposób poprawny, a zatem
możliwe jest zastosowanie normy art. 107 § 1 k.k.s. Przy czym zasada ta bywa rozumiana dosyć specyficznie. Mianowicie uznano, że ma ona zastosowanie nie tylko wówczas,
gdy hipoteza dwóch przepisów – krajowego i unijnego reguluje te same zdarzenia, ale
także gdy dochodzi do jakiejkolwiek sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym
(np. uchwalenie aktów prawnych z naruszeniem obowiązku notyfikacji wynikającego
z dyrektywy)97. Takie rozumienie zasady pierwszeństwa jest dyskusyjne. Jej zastosowanie prowadzi tutaj de facto do zupełnego wyeliminowania normy prawnej z obrotu, co
nie powinno mieć miejsca.

5. Zakończenie
Liczne orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych
wskazuje, że zasada pierwszeństwa prawa unijnego nie budzi w judykaturze większych
zastrzeżeń (w relacjach przepisów prawa krajowego co najwyżej ustawowego w stosunku do przepisów prawa unijnego). Można zatem stwierdzić, że została ona na tym poziomie zaakceptowana przez judykaturę. Jej źródeł sądy doszukują się jednak nie tylko
w samym orzecznictwie TSUE, ale także (a może przede wszystkim) w postanowieniach art. 91 Konstytucji RP98. Niepokojące może być jej bardzo szerokie rozumienie
zaprezentowane przez sądy powszechne w niektórych sprawach, które stoi w sprzeczności z przedstawionymi poglądami.
Jednocześnie na podstawie omówionych przykładów nie da się jednoznacznie wskazać, iż sądy krajowe w każdej sprawie badają, w ramach jakich kompetencji Unii Europejskiej (przede wszystkim wyłącznych, dzielonych i uzupełniających)99 został wydany akt
prawa unijnego, któremu daje się pierwszeństwo stosowania przed prawem krajowym.
Oprócz kilku wyjątków nie sposób jest się także doszukać refleksji nad możliwością
97

98

99

Tak: wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13 marca 2014 r., postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14 marca 2014 r., VI Kz 489/13, POSP, wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia
21 marca 2014 r., POSP, VI Ka 957/13, POSP. W żadnym z powyższych orzeczeń sąd powszechny nie
podzielił stanowiska wyrażonego przez SN w postanowieniu z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 15/13.
A. Kastelik-Smaza wskazuje wręcz, że na tym poziomie zasada pierwszeństwa została zaakceptowana
przez wszystkie państwa członkowskie. Zob. A. Kastelik-Smaza, op. cit., s. 78.
Odpowiednio, przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, czy dany akt został wydany w ramach kompetencji wyłącznych Wspólnoty, czy powierzonych, czy też dodatkowych. Brak jest w przytoczonym
orzecznictwie przykładów aktów prawnych wydanych w innych sferach kompetencji (w tym konkurencyjnych).
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zastosowania danej normy bezpośrednio w stosunkach między jednostkami, choć zaznaczyć należy, że w przytoczonych przykładach w większości wypadków jedną ze stron
procesu było państwo lub podmiot będący jego emanacją. M. Baran wyraźnie wskazuje,
że sąd krajowy, stosując prawo unijne, powinien zbadać te dwa zagadnienia, jeśli zamierza w sprawie zastosować rozporządzenie. Natomiast w przypadku zastosowania dyrektywy zadania sądu zdają się nieco bardziej skomplikowane. „Rozróżnienia wymaga, czy
mamy do czynienia w konkretnym stanie faktycznym ze sporem pomiędzy podmiotami
prywatnymi (relacje horyzontalne), czy też relacja procesowa dotyczy podmiotu prywatnego i państwa/podmiotów stanowiących emanację państwa. Kluczowe w takiej sytuacji
jest pytanie o możliwość oparcia się (kwestia bezpośredniego skutku) na przepisie dyrektywy w celu wykluczenia zastosowania przepisu krajowego niezgodnego z dyrektywą
bądź też zastąpienia przepisu krajowego przepisem unijnym (substytucja)”100.
Znaleźć jednak można przykłady odmowy zastosowania zasady pierwszeństwa
właśnie z uwagi na brak kompetencji UE do stanowienia prawa w określonych dziedzinach. Można założyć, że takie sprawy będą się pojawiać głównie tam, gdzie odnośna
norma unijna będzie się znajdowała w prawie pierwotnym.
Warunkiem zastosowania prawa unijnego jest także jego bezpośrednia skuteczność. Przy czym norma taka może wynikać zarówno z rozporządzenia, jak i dyrektywy.
Oczywiście, mniej skomplikowana sytuacja występuje, gdy odpowiednia norma prawna
wynika z przepisów bezpośrednio stosowanego rozporządzenia. Dużo więcej wysiłku
interpretacyjnego organ orzeczniczy musi włożyć, by ustalić bezpośrednią skuteczność
przepisów dyrektyw, czy aktów prawa pierwotnego. Nie można też pominąć roli SN
w stosowaniu zasady pierwszeństwa. Powództwa o zwrot nienależnie pobranej opłaty za
wydanie karty pojazdu są tutaj nader jaskrawym przykładem.
Być może, rację ma zatem L. Rossi, stwierdzając, że zasada pierwszeństwa ma się
najlepiej wówczas, gdy nie jest spisana101. Jak pokazują przykłady przytoczone w niniejszym opracowaniu, zasada ta jest stosowana w polskiej judykaturze, choć z niektórymi
tezami sądowych uzasadnień nie sposób jest się zgodzić. Brak jest także refleksji nad
źródłem zasady pierwszeństwa. Przyjmuje się jej istnienie, co z kolei oznacza jej stosowanie. Zasada pierwszeństwa stanowi pewnego rodzaju „środek ostateczny”. Jest bowiem stosowana wówczas, gdy wszystkie znane metody interpretacji aktu prawnego nie
rozstrzygają wątpliwości co do możliwości pogodzenia normy prawa krajowego z normą prawa unijnego. W szczególności zaś zastosowanie powyższej zasady poprzedza
wykładnia prounijna przepisów prawa.

100
101

M. Baran, op. cit.
L. Rossi, op. cit., s. 65.
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Otwarte pozostaje zagadnienie obowiązku stosowania prawa unijnego (zarówno
materialnego, jak i procesowego102) przez sądy z urzędu (z uwzględnieniem zasady autonomii proceduralnej. Nadmienić tylko wypada, że opowiedzenie się za przyjęciem
obowiązku stosowania zasady pierwszeństwa z urzędu implikuje liczne konsekwencje,
na tle poszczególnych procedur sądowych (np. prekluzja w podnoszeniu określonych
zarzutów, nieważność postępowania)103. Rozważania poczynione w niniejszym opracowaniu nie rozstrzygają także rzecz jasna dyskusji na temat relacji norm krajowych rangi
konstytucyjnej do norm prawa unijnego. Spór na tym poziomie pozostaje otwarty.

102

103

Choć za M. Baranem rozróżnić należy skutki rozwiązania konfliktu występującego w obrębie prawa
materialnego i prawa procesowego. „W odróżnieniu od zasady pierwszeństwa materialnego będącego
narzędziem rozwiązywania konfliktu (ang. rule of conflict) pomiędzy sprzecznymi przepisami, pierwszeństwo proceduralne stanowi narzędzie oceny (ang. standard for review) krajowych przepisów proceduralnych przez pryzmat standardu unijnego i zasady efektywności systemowej porządku unijnego.
Konsekwencją zaś takiej oceny będzie pominięcie regulacji krajowych niespełniających unijnego standardu procesowego”. M. Baran, op. cit.
Szerzej: M. Baran, op. cit.
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Obowiązywanie prawa UE w polskim porządku prawnym
w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4.06.2014
(II UK 565/13). Problematyka delegowania pracowników
tymczasowych
1. Uwagi wprowadzające
Prezentowane rozważania dotyczą prawnych i społecznych skutków wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r. (sygnatura akt II UK 565/13)1, pokazując jednocześnie pewne mankamenty lakoniczności przepisów Konstytucji RP dotyczących obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów stanowionych przez organizację międzynarodową (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP). Ufam, że powołane
orzeczenie pozwoli też czytelnikowi ukształtować pewien pogląd na temat aktywności
polskiej judykatywy w zakresie klarowania rozumienia spornych przepisów szeroko pojętego prawa międzynarodowego.
W innych okolicznościach można by pominąć milczeniem jedno raptem orzeczenie, chociażby z chęci unikania zarzutu o budowanie obrazu stosowania prawa Unii Europejskiej (dalej: UE) w polskim porządku prawnym na jednostkowych przykładach.
Niemniej jednak trudno przejść do porządku dziennego nad tytułowym wyrokiem
z trzech zasadniczych powodów, do których zaliczam:
1) ustrojową rangę Sądu Najwyższego (dalej: SN), najwyższego organu sprawującego wymiar sprawiedliwości w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych (zob.
art. 183 ust. 1 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 pkt 1 i art. 3 § 1 pkt 3
ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym2),
2) oparcie rozstrzygnięcia SN na „podstawie prawnej”, która rodzi istotne wątpliwości
co do możliwości przypisywania jej powszechnego obowiązywania (w rozumieniu
art. 87 ust. 1 Konstytucji RP3), przy widocznej powściągliwości SN w korzystaniu
1

2
3

Pełna treść wyroku wraz z uzasadnieniem została opublikowana w internetowej bazie orzeczeń Sądu
Najwyższego, dostępnej pod adresem
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx [dostęp 16.12.2014].
Dz.U. z 2013 r., poz. 499 - tekst jednolity z późn. zm.
Pod pojęciem powszechnego obowiązywania aktu normatywnego rozumiem jego obowiązywanie
w uniwersalnym aspekcie personalnym. Kryterium podziału na akty prawne wewnętrznie bądź powszechnie obowiązujące stanowi „charakterystyka adresata norm wyrażonych w danym akcie. Zgodnie
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z kompetencji określonej w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(dalej: TFUE)4,
3) potencjalne skutki społeczne decyzji administracyjnych wydawanych przez organy
rentowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dalej: ZUS) oraz orzeczeń sądów powszechnych odpowiedzialnych za kontrolę ZUS; orzecznictwo Sądu Najwyższego
ma szczególne znaczenie wobec funkcjonowania w naszym porządku prawnym
swoistego „precedensu formalnie niewiążącego” (precedensy de facto)5; poglądy
Sądu Najwyższego z istoty rzeczy cieszą się uwagą (a co za tym idzie – uznaniem)
sądów podlegających jego nadzorowi judykacyjnemu, co pozwala domniemywać,
iż rozstrzygnięcie w tej sprawie określa model postępowania nie tylko w warunkach procesowego związania rozstrzygnięciem sądu przełożonego (zob. art. 39820
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego6, dalej: KPC).
Świadomy dostępności tytułowego wyroku w bazie orzeczeń SN Supremus, pozwalam sobie pominąć szczegółową charakterystykę stanu faktycznego, który legł u podstaw
rozstrzygnięcia. Przypomnę jedynie, że sprawa rozpoczęła swój bieg na skutek odmowy
ZUS (w drodze decyzji administracyjnej) wydania tzw. zaświadczenia o podleganiu polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Jest to rozwiązanie określone w art. 12
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 883/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego7, a następnie uszczegółowione przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego8. Powołane akty prawne wprowadzają rozwiązanie umożliwiające podjęcie

4

5
6
7
8

ze stanowiskiem doktryny akty prawa powszechnie obowiązujące mogą zawierać normy adresowane do
każdego człowieka, a także jednostek organizacyjnych tworzonych przez ludzi: osób prawnych, organów państwa, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, partii politycznych, stowarzyszeń itd.”, W. Płowiec, Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006, s. 51
i literatura tam powołana.
Dz. U. z 2004 Nr 90, poz. 864/2. Zgodnie z powołanym przepisem „Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym: a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.
W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się
do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego
orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść
sprawę do Trybunału.
Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby
pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie”.
L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008, s. 86.
Dz. U. z 2014 r., poz. 101 – tekst jednolity ze zm.
Dz. Urz. UE L 200 z 7.06.2004 r., s. 1.
Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., s. 1.
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pracy w innym państwie członkowskim przy jednoczesnej możliwości zachowania przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych państwa pochodzenia pracownika. Rozwiązanie nie ma charakteru nieograniczonego, znajduje pod pewnymi warunkami zastosowanie również do pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej9, co zresztą
obrazuje stan faktyczny powołany w uzasadnieniu faktycznym omawianego wyroku SN.
Spółce (agencji pracy tymczasowej) odmawiano powiązania jej pracowników delegowanych (w okolicznościach sprawy do Francji) z polskim systemem ubezpieczeń, wychodząc z założenia, że w świetle powołanych przepisów prawa pochodnego nie spełnia ona
warunków do uzyskania tego zaświadczenia. Organ rentowy stanął na stanowisku, że
spółka nie mieści się w pojęciu „pracodawcy, który normalnie prowadzi tam [w państwie
członkowskim – przyp. M.B.] swą działalność” użytym w art. 12 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. Kwestionując kryterium „normalnego prowadzenia działalności” spółki, organ
rentowy oparł swoje stanowisko na kryterium rocznego obrotu spółki na terenie Polski
(tzn. min. 25%) przy czym – i to przesądza o kontrowersyjności omawianej sprawy –
kryterium nie zostało wysłowione w przepisach prawa powszechnie obowiązującego
stanowionego przez polskie organy prawodawcze, a także nie zostało określone przez
organy UE w akcie prawnym (akcie prawa pochodnego) o charakterze ustawodawczym.
Organ rentowy uznał, że dokument pt. „Poradnik praktyczny – Ustawodawstwo mające
zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii” w zakresie, w jakim posługuje się przykładem obrotu na
poziomie 25%10, stanowi prawnie kryterium bezwzględne wiążące sąd państwa członkowskiego oraz obywateli (i inne podmioty prawa prywatnego) państwa członkowskiego niezbędne do przypisania statusu „pracodawcy zazwyczaj prowadzącego znaczną
część działalności”, o którym mowa w art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 987/2009.

9

10

W polskim porządku prawnym podstawową regulacją prawną dla tego typu działalności jest ustawa
z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 ze
zm.).
„Jakie kryteria stosuje się do ustalenia, czy pracodawca normalnie prowadzi swoją działalność w państwie delegującym? [...] obroty osiągane przez delegujące przedsiębiorstwo w państwie delegującym
i w państwie zatrudnienia w odpowiednim typowym okresie (np. obrót wynoszący około 25 proc. całkowitego obrotu w państwie delegującym może być wystarczającym wskaźnikiem, ale przypadki, w których obrót jest niższy niż 25 proc., wymagać będą pogłębionej analizy)”, zob. Poradnik praktyczny
– Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii, listopad 2012, s. 7–8/45, dokument w postaci elektronicznej dostępny pod adresem URL http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4944&langId=pl lub pod adresem URL Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wersji ze stycznia 2011 r. http://zus.pl/pliki/poradniki/
Praktyczny%20Poradnik.pdf, strona 7-8/45 [dostęp 16.12.2014 r.].
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W ocenie ZUS spółka nie osiągnęła minimalnego poziomu obrotu, w związku
z czym nie może korzystać z możliwości ubiegania się o włączenie pracowników delegowanych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Negatywne stanowisko ZUS
zostało zakwestionowane wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lipca
2013 r. (III AUa 662/13)11, który odszedł od absolutyzowania kryterium obrotu jako
głównej determinanty „normalnej działalności” pracodawcy. Od wyroku sądu apelacyjnego organ rentowy wywiódł skargę kasacyjną rozstrzygniętą omawianym wyrokiem (II
UK 565/13).
W ocenie Sądu Najwyższego – co poddawane jest szczegółowej ocenie w niniejszym artykule – liczbowe kryterium 25% obrotu na terenie państwa-siedziby pracodawcy delegującego ma jednak zasadnicze znaczenie. Jednocześnie dochodząc do tej konkluzji, Sąd Najwyższy nie znalazł przesłanek, aby poszukiwać rozstrzygnięcia
wątpliwości stron postępowania w trybie pytania prejudycjalnego (art. 267 TFUE), czemu zresztą dał jasno wyraz w uzasadnieniu wyroku12.

2. Kwestia „europejska” czy „konstytucyjna”? Dopuszczalność
i obowiązek złożenia pytania prejudycjalnego
Zgodnie z art. 9 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją
prawa międzynarodowego. Cytowana zasada ustrojowa umieszczona w kontekście prawa UE oznacza, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje porządek prawny
składający się z dwóch odmiennych rodzajowo źródeł prawa: prawa stanowionego przez
organy prawotwórcze RP oraz prawa stanowionego bez udziału tych organów, lecz obowiązujące na terytorium RP. System prawny obowiązujący w Polsce od 1 maja 2014 r.
został scharakteryzowany jako „wieloskładnikowy” (tak też Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. o sygn. K 18/0413 dot. konstytucyjności traktatu akcesyjnego).

11

12

13

Niepubl., dostępny na wniosek złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 – tekst jednolity z późn. zm.).
Zob. s. 6 uzasadnienia wyroku: „Nie został uwzględniony wniosek skarżącego [organu rentowego składającego skargę kasacyjną – przyp. M.B.] o wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE z tej przyczyny, że na etapie skargi kasacyjnej znaczenie ma ocena zastosowania prawa,
którego treść (wykładnia) nie budzi istotnych wątpliwości. Spór koncentruje się na obrocie jako kryterium znacznej części działalności w kraju delegowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia
nr 883/2004 w związku z art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009”.
Zob. teza 2.2. uzasadnienia prawnego wyroku TK w sprawie K18/04 z powołaniem na A. Wasilkowski,
Prawo krajowe – prawo wspólnotowe – prawo międzynarodowe. Zagadnienia wstępne, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997, s. 15 (www.trybunal.
gov.pl [dostęp: 16.12.2014]).
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W rozdziale III Konstytucji RP skonkretyzowano tylko dwa rodzaje źródeł prawa
międzynarodowego (umowy międzynarodowe wymagające albo niewymagające ratyfikacji w określonym trybie oraz lakoniczna kategoria „prawa stanowionego przez organizację międzynarodową” wymieniona w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP). Konstytucja RP
zakłada współistnienie tych dwóch porządków prawnych, jednak nie precyzuje hierarchii źródeł prawa i mechanizmów rozstrzygania kolizji między nimi (z wyjątkiem art. 91
ust. 3 Konstytucji RP), a tym bardziej nie określa zasad wykładni źródeł prawa międzynarodowego (w tym prawa UE).
Ten ostatni wątek zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ wyrok SN oparł
się w całości na wykładni i stosowaniu prawa materialnego UE (rozporządzenie
nr 883/2004 oraz rozporządzenie nr 987/2009 obowiązującego w Polsce bezpośrednio
i wprost) będącego „prawem stanowionym przez organizację międzynarodową” (zob.
art. 47 Traktatu o Unii Europejskiej14, dalej: TUE), o którym mowa w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Artykuł 91 ust. 3 Konstytucji RP jest uznawany za źródło zasady bezpośredniości i (względnego15) prymatu prawa UE w polskim porządku prawnym. Sam przepis
nie określa jednak szczegółowych zasad wykładni, a także tzw. reguł preferencji (tzn.
wyboru spośród różnych konkurujących reguł wykładni w przypadkach budzących wątpliwości). Niemniej jednak konsekwencją transferu suwerennych kompetencji (art. 90
ust. 1 Konstytucji RP) i włączenia źródeł prawa UE do krajowego porządku prawnego
(art. 87 ust. 1, art. 90 ust. 1–3 Konstytucji RP) było uznanie tzw. zasady obowiązku interpretowania przez sądy prawa krajowego zgodnie z prawem europejskim. Zasada wykładni przychylnej (ewentualnie „przyjaznej”) prawu Unii Europejskiej (zwanej również
„wykładnią zgodną” lub „zasadą proeuropejskiej wykładni prawa krajowego”) została
uznana, zaakceptowana i omówiona częściowo w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r. (P 1/05)16. Niezależnie od art. 9 Konstytucji RP jej źródła należy poszukiwać w zasadzie lojalnej współpracy zawartej w art. 4
ust. 3 TUE. Stosowanie tej wykładni w sprawach konstytucyjnych nie stoi na przeszkodzie przełożeniu jej na grunt spraw, w których sąd powszechny stosuje prawo UE w sposób wolny od dylematów dotyczących zgodności z aktem hierarchicznie wyższym. Niezależnie bowiem, czy rozstrzygamy sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy też
przed sądem powszechnym, początkiem procesu jest ustalenie znaczenia aktu prawnego
prawa UE, więc wszelkie zabiegi analityczne podejmowane w tym kierunku powinny
uwzględniać zasady wykładni przyjmowane przez instytucje Unii Europejskiej,
a w szczególności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).
14
15
16

Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30.
Granicą tego prymatu jest zasada określona w art. 8 ust. 1 Konstytucji RP.
Zob. teza nr 3.3 uzasadnienia prawnego wyroku TK w sprawie P 1/05 (www.trybunal.gov.pl [dostęp:
16.12.2014]).
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Wyrok SN w sprawie II UK 565/13 zapadł na skutek odejścia od zasad wykładni
prawa UE, a przez to naruszył traktatową zasadę efektywności określoną w art. 4 ust. 3
TUE (effet utile). Treścią zasady efektywności jest nakaz „nadawania normom prawnym
prawa takiej treści, która pozwoli na optymalne osiągnięcie wyznaczonych przez prawo
celów”17 o szczególnym znaczeniu w prawie Unii Europejskiej. Nie można mówić
o efektywności prawa Unii Europejskiej, jeśli wskutek rozbieżnej interpretacji dokonywanej w państwach członkowskich norma prawna uzyskuje różne, a nierzadko skrajnie
odmienne znaczenie. Identyczne zagrożenie dla zasady efektywności, a także zasady
lojalnej współpracy, zachodzi w sytuacji, w której organy państwa członkowskiego
przypisują niektórym instrumentom instytucji UE charakter prawa wiążącego. Podobnie
i krytycznie należy ocenić koncepcję zwalczania rzekomego „dumpingu ekonomicznego (socjalnego)” (s. 9 uzasadnienia wyroku w sprawie II UK 565/13) imputowaną przez
SN jako główny cel rozporządzenia nr 883/2004 bez najmniejszej próby powiązania jej
z celami wyartykułowanymi w motywach tego rozporządzenia (takiego celu nie wymieniono w motywach rozporządzenia), a tym bardziej bez próby ważenia ewentualnej kolizji interesów prawnych (zasada swobody przepływu obywateli UE z zasadą przynależności do systemu prawnego jednego państwa członkowskiego; zob. motyw 1 i 15
rozporządzenia nr 883/2004).
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie II UK 556/13 otwiera drogę do różnicowania
zakresu przedmiotowego art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 w porównaniu z innymi państwami UE. Ocena prawna SN dotycząca wykładni rozporządzenia nr 883/2004
jest odmienna od efektów gramatycznej wykładni tego aktu i przepisów wykonawczych,
które ponad wszelką wątpliwość nie wprowadzają gradacji kryteriów, a w szczególności
nie przewidują sztywnych, liczbowych progów obrotu pracodawcy z państwa delegującego pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie II UK 565/13 z pewnością daje
wręcz mechaniczne, klarowne kryterium oceny „normalnej działalności”, ale w dążeniu
do maksymalnej określoności tych kryteriów zdaje się naruszać prawo UE:
1) w aspekcie materialnym poprzez
a) wprowadzenie zasady prymatu kryterium wysokości obrotów na poziomie 25%
wbrew językowemu brzmieniu rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia
nr 987/2009, a także punktu 1 akapit 5 decyzji nr A2 Komisji Administracyjnej
ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca
2009 r.,
b) uznanie, że treść dokumentu pt. „Poradnik praktyczny – Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim
17

S. Biernat, Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000, s. 71.
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Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii” w zakresie, w jakim ten dokument posługuje się przykładem obrotu na poziomie 25% stanowi kryterium
prawnie wiążące jednostkę18 i podmioty władzy publicznej państw UE stosujących rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenie nr 987/2009, podczas
gdy powołany dokument jest instrumentem nieformalnym, niewiążącym prawnie i nie spełnia cech uniwersalności przypisywanych źródłom prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski;
2) w aspekcie proceduralnym wskutek zaniechania obowiązku wykonania przez Sąd
Najwyższy odesłania prejudycjalnego określonego art. 267 akapit 3 TFUE19, w sytuacji, w której w zawisłej sprawie (ale i polskiej praktyce orzeczniczej) wyłoniło
się istotne zagadnienie prawne (obrót jako kryterium rozstrzygające).
Rekapitulując dotychczasowe spostrzeżenia, należy stwierdzić, co następuje:
1. Wykładnia prawa UE dokonana przez Sąd Najwyższy narusza zasadę państwa
prawnego (będącej zasadą ustrojową Unii Europejskiej określoną w art. 2 TUE), ponieważ kreuje autonomiczną metodykę rozstrzygania o kwalifikacjach pracodawcy (przedsiębiorcy) delegującego niemającą oparcia w dotychczasowym dorobku orzeczniczym
TSUE oraz brzmieniu powoływanych uprzednio aktów prawa pochodnego UE (rozporządzenie nr 883/2004, rozporządzenie nr 987/2009, decyzja nr A2). Jest to dość drastyczna zmiana z perspektywy pracodawcy delegującego, jeśli dodamy do tego okoliczność, że dotychczasowe orzecznictwo sądów polskich (sądów UE) potwierdzało jego
prawo do uzyskiwania zaświadczeń, co zresztą stanowiło częściowe wykonanie obowiązku określonego w motywie 9. decyzji nr A220.
Praktyka pozwalała na tezę, że obowiązujące prawo gwarantuje pracodawcy delegującemu indywidualną ocenę jego sytuacji (ilekroć działalność przyjmuje atypowy
charakter) i nie jest ona uzależniona od ścisłej wysokości minimalnego obrotu. Co więcej, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
18
19

20

Punkt 7 in fine uzasadnienia wyroku SN w sprawie II UK 565/13 (s. 11 uzasadnienia).
„W przypadku gdy takie pytanie [o wykładnię traktatów; o ważności i wykładni aktów przyjętych przez
instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii – przyp. M.B.] jest podniesione w sprawie zawisłej
przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd
ten jest zobowiązany [podkreślenie własne - M.B.] wnieść sprawę do Trybunału”. Wątpliwości dotyczące doboru kryteriów oceny w tej sprawie sygnalizował pełnomocnik organu rentowego w skardze kasacyjnej z 7 października 2013 r. od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2013 r.
(AUa 662/13). Przypomnę, że w uzasadnieniu wyroku w sprawie II UK 565/13 Sąd Najwyższy podkreślił, że nie uwzględnił wniosku pełnomocnika organu rentowego, ponieważ „treść (wykładnia) [prawa
– przyp. M.B.] nie budzi istotnych wątpliwości”. Tymczasem rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego kreuje
wątpliwości dotyczące wykładni zgodnej z prawem UE i paradoksalnie zwiększa wątpliwości konstytucyjnoprawne na innej płaszczyźnie (uznanie nieformalnego poradnika Komisji za źródło prawa o charakterze uniwersalnym).
„Pracownik i pracodawca muszą być należycie poinformowani o warunkach, pod którymi zezwala się na
to, by pracownik delegowany nadal podlegał ustawodawstwu państwa, z którego został oddelegowany”.
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w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. wydał 68 wyroków nakazujących wydanie zaświadczeń potwierdzających, że pracownicy delegowani przez Spółkę do pracy
w innych państwach członkowskich podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie
ubezpieczenia społecznego w okresie wykonywania przez nich pracy na terytorium danego państwa członkowskiego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podnosił w szczególności, że z decyzji nr A2 nie wynika, aby obrót odgrywał pierwszoplanową rolę przy ocenie, czy przedsiębiorstwo prowadzi na terytorium państwa oddelegowującego „znaczną
działalność” i stanowił rozstrzygającą determinantę dla tego typu spraw21. W treści uzasadnień uprzednio powołanych wyroków Sądu Apelacyjnego wskazywano cel, którym
jest maksymalne wspieranie swobodnego przepływu pracowników, a także eliminacja
niepotrzebnych i kosztownych komplikacji administracyjnych.
2. Zgodnie z art. 39820 KPC Sąd Apelacyjny we Wrocławiu związany jest wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w sprawie II UK 565/13. W szczególności nie
można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu
sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez
Sąd Najwyższy. Tymczasem zastosowanie się do oceny prawnej dokonanej przez Sąd
Najwyższy powoduje petryfikację określonego rozumienia art. 12 ust. 1 rozporządzenia
883/2004 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia 987/2009 w praktyce urzędowania Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i orzecznictwie sądów powszechnych. W istocie oznacza to
upowszechnienie restrykcyjnej wykładni prawa UE ograniczającej zasadę swobody
przepływu pracowników. Wyrok może wywoływać również skutki zewnętrzne (nie tylko wobec pracowników polskich delegowanych poza Polskę, lecz pracowników innych
państw UE podejmujących pracę w Polsce), ponieważ zasada lojalnej współpracy będzie wymagała, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych dążył do wzruszenia domniemania spełnienia kryteriów we współpracy z organami ubezpieczeniowymi państw obcych, ilekroć np. obrót pracodawcy zagranicznego spada poniżej kontrowersyjnego
kryterium 25%.
Wydawać się może, że jedynym rozwiązaniem klarującym sytuację prawną jednostki w niniejszej sprawie jest zastosowanie zasady prymatu prawa pierwotnego UE
– ratyfikowanej umowy międzynarodowej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
(TFUE) przed polską ustawą procesową (KPC) i wystąpienie przez Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu z pytaniem prawnym do TSUE. Zgodnie z treścią art. 267 akapit 2 TFUE
„w przypadku gdy pytanie z tym związane [o wykładnię traktatów; o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii – przyp.
21

Chodzi m.in. o sprawy rozpoznane przez tenże Sąd pod sygnaturami III AUa: 668/13, 978/13, 1063/13,
1152/13, 1205/13, 1249/13, 1317/13, 1415/13, 1477/13, 1631/13, 1724/13, 1868/13, 1974/13, 2063/13,
2246/13, 2369/13, 2447/13, 2511/13, 2726/13.
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M.B.] jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może,
jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do
Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania”.
Efektywność normy prawa UE wymaga, aby jego interpretacja w państwach członkowskich przebiegała w zbliżony sposób. Pytanie prejudycjalne jest podstawowym
środkiem służącym do osiągania tego celu. W niniejszej sprawie rysuje się wyraźny
konflikt między brzmieniem prawa pochodnego a rezultatem wiążącej wykładni Sądu
Najwyższego. Jego rozstrzygnięcie powinno odbyć się jednak z uwzględnieniem roli
Trybunału Sprawiedliwości UE jako naczelnego organu władzy sądowniczej Unii Europejskiej.
Należy przyjąć, że nie uchybia związaniu oceną prawną Sądu Najwyższego wykonanie odesłania prejudycjalnego przez sądy niższych instancji, chociażby w postępowaniu o wystąpieniu sąd pytający formułował alternatywne w stosunku do Sądu Najwyższego supozycje odnośnie do rozumienia norm prawa UE. Oczywiście tworzy to wrażenie,
jakoby sąd niższej instancji dążył do uniknięcia procesowych skutków orzeczenia kasacyjnego, ale warto podkreślić, że zachęta do stosowania pytania prejudycjalnego przez
sądy związane wykładnią sądu przełożonego – jak na ironię – wynika wprost z orzecznictwa SN. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (III CZP
3/10) stwierdzono dość kategorycznie: „w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości przyjęto bowiem, że istnienie w prawie krajowym unormowania przewidującego związanie
sądu niższej instancji wykładnią prawa unijnego (wspólnotowego) dokonaną przez sąd
wyższej instancji, a więc także w warunkach określonych w art. 386 § 6 i 39820 k.p.c., nie
może pozbawiać sądu niższej instancji uprawnienia do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym”22. Wprawdzie cytowane postanowienie Sądu Najwyższego dotyczyło kolizji
ustawy z prawem unijnym, której rozstrzygnięcie wymagało wykładni prawa UE, niemniej jednak w zakresie skutków związania wykładnią sądu przełożonego nad sądem
orzekającym poglądy te poddają się konwersji na grunt relacji procesowych między sądem apelacyjnym a Sądem Najwyższym. W świetle cytowanego postanowienia Sądu
Najwyższego trudno przypisywać wykładni Sądu Najwyższego (w rozumieniu art. 39820
KPC) charakteru zakazu korzystania z normy kompetencyjnej art. 267 akapit 2 TFUE,
a nawet jeśli postawić wniosek o kolizji norm, to zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP Sąd Apelacyjny we Wrocławiu może wystąpić w pytaniem prejudycjalnym z pominięciem przepisów art. 39820 KPC.

22

OSNC 2010/11/155 z powołaniem na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 1974 r., nr 166/73, w sprawie Rheinmühlen-Düsseldorf v. Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel, Zb. Orz. 1974, s. 33, pkt 4.
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Należy również zwrócić uwagę na kwestię ściśle konstytucyjną, jaka wynika z hipotetycznego naruszenie zasady wyłączności ustawy w sferze praw jednostki. To zaś
otwiera możliwość podejmowania tego wątku przed Trybunałem Konstytucyjnym w trybie art. 193 Konstytucji RP23. Zasadniczo w Polsce nie dotyka nas problem krzyżowania
się zakresów przedmiotowych pytania prawnego do TK (art. 193 Konstytucji RP) oraz
pytania prejudycjalnego (art. 267 TFUE). Trudno dziś twierdzić, aby norma art. 193
Konstytucji (w tym dotychczasowa praktyka stosowania) pozostawała w kolizji ze standardami określonymi wyrokiem TK z dnia 22 czerwca 2010 r. (C-188/10) w sprawie
Melki (tzn. utrudniała polskim sądom możliwość składania pytań prejudycjalnych w trybie art. 267 TFUE, ilekroć w sprawie wyłania się również krajowe zagadnienie konstytucyjne24).

3. Przesłanka niezbędności orzeczenia prejudycjalnego
Zgodnie z treścią art. 267 akapit 2 TFUE konieczną przesłanką pytania prejudycjalnego jest „zależność pomiędzy pytaniem sądu krajowego a przedmiotem postępowania
przed sądem krajowym. Innymi słowy, sąd krajowy stosuje w danym postępowaniu konkretną normę prawa unijnego, a jej wykładnia lub stwierdzenie (nie)ważności są niezbędne do wydania rozstrzygnięcia”25.
Jeśli przyłożyć te kryteria do skutków wywołanych tytułowym wyrokiem SN, to
w sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych:
1) ewentualne pytanie nie ma charakteru hipotetycznego; jest pytaniem retrospektywnym, ponieważ przed Sądem Najwyższym doszło już do ukonstytuowania określonego rozumienia normy prawa UE przed sądami krajowymi, a w szczególności

23

24

25

Pomijam w tym miejscu istotny wątek możliwości wystąpienia ze skargą konstytucyjną (art. 79 Konstytucji RP) w wariancie interpretacyjnym lub zakresowym na domniemany akt normatywny UE (zob.
precedensowy wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie SK 45/09, dostępny w bazie orzeczeń na
stronie www.trybunal.gov.pl). Nie jest to teoretycznie wykluczone, ale ze względu na wymóg ostateczności rozstrzygnięcia trzeba się zastanowić, czy każdy przedsiębiorca-pracodawca delegujący będzie
w stanie złożyć i popierać skargę. Chodzi o względy czysto pragmatyczne: oparcie agencji pracy tymczasowej na konstrukcji osoby prawnej prawa prywatnego powoduje, że w perspektywie czasu może ona (ze
względów czysto ekonomicznych) przestać istnieć (np. wskutek upadłości likwidacyjnej). Ponadto można też toczyć rozważania na temat interesu prawnego, osobistego osoby prawnej (pracodawcy delegującego) na gruncie wymogów podmiotowych wynikających z art. 79 i właściwych przepisów rozdziału II
Konstytucji RP.
Szerzej o krajowych prejudykatach w kontekście art. 267 TFUE pisze M. Szpunar, Teza nr 267.7 w komentarzu do art. 267 TFUE, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III. Art. 223–358, Warszawa 2012.
M. Szpunar, Teza nr 267.8 w komentarzu do art. 267 TFUE, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny,
A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III. Art. 223–358, Warszawa
2012.
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przypisano dokumentowi Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów
Zabezpieczenia Społecznego wiążący charakter;
2) w sprawie nie stosuje się prawa krajowego, które odsyła do prawa unijnego lub
które powiela rozwiązania przewidziane w prawie UE; materialną podstawą rozstrzygnięcia sądów obu instancji oraz Sądu Najwyższego były wyłącznie samowykonalne przepisy prawa UE (rozporządzenia i decyzja), stosowane samoistnie
i wprost bez potrzeby transpozycji do krajowego porządku prawnego w drodze klasycznych, krajowych źródeł prawa (ustawa lub rozporządzenie wykonawcze w rozumieniu art. 92 Konstytucji RP);
3) rozpatrywana sprawa nie polega na stosowaniu prawa unijnego w tzw. sporach fikcyjnych; innymi słowy: nie ma żadnych dowodów podważających założenie, że
spór z organem administracji państwowej ma charakter realny, tzn. żadna ze stron
postępowania nie kreowała umyślnie stanu faktycznego w celu wszczęcia sporu
i uzyskania w ten sposób quasi-autentycznej wykładni prawa; w przypadku delegowania za granicę przez jednego tylko pracodawcę liczba postępowań z udziałem
zainteresowanych pracowników może sięgać setek, stąd trudno racjonalnie zakładać, że intencją przedsiębiorcy jest kreowanie konfliktu prawnego kosztem własnych pracowników delegowanych i własnego personelu administracyjnego;
4) w sprawie nie stosuje się reguł prawa UE w odniesieniu do stanów faktycznych
wykraczających poza temporalny zakres jego obowiązywania.

4. Przedmiot pytania prejudycjalnego
4.1. Wykładnia aktów przyjętych przez instytucje, organy lub
jednostki organizacyjne Unii Europejskiej
Zgodnie z art. 267 akapit 1 b TFUE sąd krajowy może zwracać się z wnioskiem
o dokonanie wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. Artykuł 13 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej wymienia szczegółowo podmioty zaliczane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
Nie można mieć jakichkolwiek wątpliwości, że rozporządzenie 883/2004 i rozporządzenie 987/2009 pochodzą od organów wymienionych w art. 13 ust. 1 tiret pierwsze
(Parlament) i tiret trzecie (Rada) TUE. Decyzja nr A2 została wydana przez organ zaliczany do grupy określonej w art. 13 ust. 2 TUE. „Poradnik praktyczny – Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim
Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii” jest dokumentem wytworzonym przez
organ zaliczany do grupy wymienionej w art. 13 ust. 2 TUE.
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4.2. Zagadnienie materialnoprawne budzące wątpliwości w sprawie
Istota sporu zawisłego przed sądami sprowadza się do dwóch podstawowych zagadnień.
Pierwszym z nich jest metodyka wyboru kryteriów pozwalających przypisać albo
wykluczyć cechę znacznej działalności przedsiębiorcy delegującego. Przepisy nie precyzują w żadnej mierze, czy brak poszczególnych kryteriów(ium) może mieć charakter
rozstrzygający.
Przepis art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 nie formułuje szczegółowych
kryteriów, ponieważ posługuje się lakonicznym pojęciem pracodawcy, który „normalnie
prowadzi [...] swą działalność”. Rozporządzenie nr 883/2004 jest tzw. rozporządzeniem
podstawowym, nie reguluje wyczerpująco kwestii koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na mocy art. 89 tego rozporządzenia i w oparciu o art. 251 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecny art. 294 TFUE) wydano akt o równorzędnej mocy prawnej – rozporządzenie nr 987/2009 (zwane rozporządzeniem wykonawczym, aczkolwiek należy podkreślić, że nie jest to nazwa wskazująca na hierarchię
aktów prawnych, lecz wyłącznie na podział merytoryczny poszczególnych zagadnień
pomiędzy oba rozporządzenia). Artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia nr 897/2009 stanowi,
że „sformułowanie «który normalnie tam prowadzi swą działalność» odnosi się do pracodawcy zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności, innej niż działalność
związana z samym zarządzeniem wewnętrznym, na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów charakteryzujących działalność prowadzoną przez dane przedsiębiorstwo. Odnośne kryteria muszą
zostać dopasowane do specyficznych cech każdego pracodawcy i do rzeczywistego charakteru prowadzonej działalności”.
Z przytoczonych przepisów nie można jednak wywieść żadnych szczegółowych
kryteriów, ani reguł ich przypisywania do „specyficznych cech każdego pracodawcy”.
W praktyce kryteria są efektem sądowej wykładni i zostały po raz pierwszy sformułowane przed akcesją Polski do UE w tezie nr 43 uzasadnienia wyroku TSUE z 10 lutego
2000 r. w sprawie Fitzwilliam Executive Search Ltd przeciwko Bestuur van het Landelijk
instituut sociale verzekeringen (sprawa nr C-202/97)26. Wprawdzie wyrok ten zapadł na
gruncie nieobowiązującego już art. 14 (1)(a) rozporządzenia EWG nr 1408/71, ale ze
względu na analogiczne brzmienie tamtej normy w stosunku do obowiązującego art. 12
ust. 1 rozporządzenia 883/2004 poglądy TSUE zachowują aktualność. Analiza uzasadnienia wyroku w sprawie C-202/9727 (nota bene wydanego wskutek pytania prejudycjalnego)
26
27

European Court reports 2000 Page I-00883.
„Those criteria include the place where the undertaking has its seat and administration, the number of
administrative staff working in the Member State in which it is established and in the other Member
State, the place where posted workers are recruited and the place where the majority of contracts with
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nie pozostawia wątpliwości, że instrukcyjna wypowiedź Trybunału została w późniejszym okresie dość wiernie przełożona na grunt prawa stanowionego, tzn. do akapitu 5.
ustępu 1 decyzji nr A2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Pomijając nieistotne różnice stylistyczne, akapit 5 ustępu 1 decyzji
nr A2 dąży do powtórzenia egzemplifikacji trybunału w sprawie C-202/9728 i zawiera analogiczną konkluzję: „Wykaz ten nie jest wyczerpujący, ponieważ kryteria powinny być
dostosowane do każdego konkretnego przypadku i powinny uwzględniać charakter działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo w państwie, w którym ma ono siedzibę”.
Powołane przepisy obu rozporządzeń cechują się dużą powściągliwością, jeśli idzie
o ustalenie precyzyjnych kryteriów, zaś w przypadku ich konkretyzacji w decyzji nr A2
duży nacisk położono na ich elastyczną adaptację. Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia społecznego nie zdecydowała się na tworzenie kryteriów i procedur nieznanych dotychczasowemu orzecznictwu.
W dotychczasowym orzecznictwie TSUE dotyczącym pracodawców delegujących
nie pojawiła się również żadna wypowiedź uznająca 25% wymóg obrotu jako tożsamy
znaczeniowo z „obrotem w odpowiednio typowym okresie w każdym z państw członkowskich”. Nie nastąpiło to również w decyzji nr A2, która cechuje się największym
stopniem szczegółowości. Brzmienie przepisów rozporządzeń, przytoczona treść decyzji nr A2 nie zawiera również hierarchii poszczególnych kryteriów, nie przypisuje im
cech domniemań prawnych. W szczególności nie ma podstaw, aby zakładać, że brak
wymogu obrotów na nieokreślonym normatywnie poziomie wyklucza zastosowanie
wyjątku od zasady lex loci laboris. Cechy działalności określone w akapicie 5 ustępu 1
decyzji nr A2 Komisji Administracyjnej nie mają charakteru kumulatywnego, a brak
jednej z nich nie wyklucza zachowania związków z macierzystym systemem zabezpieczenia społecznego. Odmienne stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu wyroku w sprawie II UK 565/14 (s. 7) pada stwierdzenie, iż „można by się zgodzić [z tezą Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie III AUa 662/13 – przyp. M.B.]”,
że obrót w kraju delegowania nie ma charakteru rozstrzygającego, ale za chwilę pada
odmienne i kategoryczne stanowisko: „obrót nie może być pomijany jako kryterium

28

clients are concluded, the law applicable to the employment contracts concluded by the undertaking with
its workers, on the one hand, and with its clients, on the other hand, and the turnover during an appropriately typical period in each Member State concerned. That list cannot be exhaustive; the choice of criteria
must be adapted to each specific case”, ibidem, teza nr 43.
„[...] miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma swą zarejestrowaną siedzibę i administrację, liczebność
personelu administracyjnego pracującego w państwie członkowskim, w którym pracodawca ma siedzibę, oraz w drugim państwie członkowskim, miejsce, w którym rekrutowani są pracownicy delegowani,
i miejsce, w którym zawierana jest większość umów z klientami, prawo mające zastosowanie do umów
zawartych przez przedsiębiorstwo z jednej strony z pracownikami i z drugiej strony z klientami, obroty
w odpowiednio typowym okresie w każdym z państw członkowskich, których rzecz dotyczy, oraz liczbę
umów wykonanych w państwie wysyłającym”.
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w ogóle bez znaczenia. Zwłaszcza, że obrót ustalony w sprawie jest o ponad połowę
niższy niż wymagany (12% i 25%)” (ibidem, s. 7). Ostatecznie Sąd Najwyższy stwierdza, że „odpowiedź [na pytanie, czy niższy obrót może być równoważony (kompensowany) wartością innego kryterium – przyp. M.B.] powinna być w przeważającej mierze
negatywna, gdyż pozostałe kryteria są rodzajowo odmienne i dotyczą czego innego”
(punkt 3 uzasadnienie wyroku w sprawie II UK 565/13, s. 8). Obie tezy Sądu Najwyższego odchodzą od elastycznego traktowania poszczególnych kryteriów (w tym obrotu
przedsiębiorcy-pracodawcy delegującego) na rzecz absolutyzowanego kryterium obrotu
w precyzyjnej liczbowo wysokości minimalnej, podczas gdy nakaz elastycznego stosowania kryteriów wynika z dotychczasowej wykładni rozporządzenia 883/2004, rozporządzenia 987/2009, a także gramatycznej wykładni decyzji nr A2.
Drugi wątek o zasadniczym znaczeniu prawnym, polega na przypisaniu – odpowiednio przez ZUS i SN – dokumentowi o charakterze czysto informacyjnym waloru
źródła prawa UE powszechnie obowiązującego na terenie Polski. Aby przekonać się
o utożsamianiu kryterium obrotu na poziomie 25% z normą prawną, należy zwrócić
uwagę na następujące wypowiedzi Sądu Najwyższego w sprawie II UK 565/13:
–– punkt 3 uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego powołuje się na „wymagany
obrót” na poziomie 25% (s. 7 uzasadnienia), po czym to kryterium o „uniwersalnym walorze” traktuje jako punkt odniesienia „dla wszystkich adresatów (firm,
przedsiębiorstw) z różnych państw”,
–– „obrót na poziomie 25% w kraju delegowania, czyli 1/4 całego obrotu” został
nazwany „wymaganą granicą obrotu” (punkt 3, s. 8 uzasadnienia wyroku),
–– „agencja pracy tymczasowej [...], może być uznana, za pracodawcę zazwyczaj
prowadzącego znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym na terytorium państwa członkowskiego,
w którym ma swoją siedzibę, [...], przy czym ocena w tym zakresie powinna
uwzględniać wymagany obrót z prowadzonej działalności, osiągany w kraju delegowania na poziomie 25% całego jej obrotu” (punkt 7, s. 11 uzasadnienia wyroku). Jak wykazano poprzednio, źródła prawa pochodnego przyjmowane w procedurze ustawodawczej nie zawierają takiego wymogu. Nie zawiera go również
decyzja nr A2.
Dokonując oceny prawnej, Sąd Najwyższy powołuje się – analogicznie do metodyki organu rentowego – na „Poradnik praktyczny – Ustawodawstwo mające zastosowanie
do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym
(EOG) i Szwajcarii” (na s. 8 uzasadnienia wyroku). Wcześniej (w ramach charakterystyki stanu faktycznego) pojawia się wtrącenie, iż poradnik ten został opracowany na podstawie decyzji A2 (s. 3 uzasadnienia wyroku).
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Należy bardzo stanowczo podkreślić, że decyzja nr A2 Komisji Administracyjnej
stanowi wykonanie kompetencji prawotwórczej zawartej w art. 72 a rozporządzenia
(podstawowego) nr 883/2004. Przepis wyraźnie stwierdza, że do kompetencji Komisji
Administracyjnej należy „rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych lub dotyczących wykładni, wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia wykonawczego, jak i każdej umowy lub uzgodnień, zawartych w ramach tych
rozporządzeń”, jednak zaraz pada sformułowanie „bez uszczerbku dla uprawnień władz,
instytucji i osób zainteresowanych do korzystania z procedur i sądów przewidzianych
przez ustawodawstwo Państw Członkowskich, przez niniejsze rozporządzenie lub przez
Traktat”. Przepisy rozporządzenia podstawowego pozostawiają ocenę faktyczną i prawną statusu przedsiębiorcy (pracodawcy delegującego) w gestii organów władzy sądowniczej, mimo aktywności Komisji na tym obszarze. Jeżeli po stronie Komisji Administracyjnej występowałoby przekonanie, że posiada ona kompetencje do autentycznej
i prawotwórczej wykładni rozporządzenia podstawowego i wykonawczego, wraz z liczbowym określeniem wymaganego obrotu, ilości zawartych umów, itp., to wymogi te
pojawiłyby się chociażby w decyzji nr A2. Tymczasem takiego zabiegu nie dokonano,
co daje się względnie prosto wytłumaczyć: kompetencja do wydania decyzji musi realizować cel upoważnienia prawotwórczego (delegacji) określony przez Parlament i Radę
jako „rozpatrywanie spraw administracyjnych” lub „rozpatrywanie spraw dotyczących
wykładni”. Brak spornego kryterium 25% w decyzji nr A2 należy odczytywać jako poszanowanie nakazu wykładni odtwórczej (a nie prawotwórczej) i prymatu TSUE przy
interpretacji prawa pochodnego UE podkreślonego w art. 72 a rozporządzenia 883/2004
in fine.
Kryterium 25% obrotu pochodzi wyłącznie ze wspomnianego poradnika. Jego publikacja i rozpowszechnianie w sieci Internet jest wykonaniem obowiązków określonych w art. 89 (Informowanie) rozporządzenia 987/2009. Zgodnie z powołanym przepisem Komisja Administracyjna „opracowuje niezbędne informacje, aby zapewnić
zainteresowanym stronom możliwość zapoznania się z ich prawami oraz formalnościami administracyjnymi wymaganymi w celu egzekwowania tych praw. Informacje te są
rozpowszechniane, w miarę możliwości, drogą elektroniczną przez umieszczenie na
ogólnodostępnych stronach internetowych. Komisja Administracyjna zapewnia regularną aktualizację tych informacji oraz kontroluje jakość usług świadczonych klientom”.
Praktyczny poradnik powoływany w niniejszej sprawie jest tylko i wyłącznie prezentacją poglądów, próbą unifikacji postępowania krajowych organów administracji publicznej w trakcie udzielania informacji o działalności.
Z oczywistych względów nie należy stawiać znaku równości między działalnością
informacyjną a prawotwórczą organu administracji publicznej. Jednakże w momencie,
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w którym Sąd Najwyższy przywołuje tego rodzaju materiał urzędowy w sposób charakterystyczny dla źródeł prawa pochodnego wiążących państwa UE i ich obywateli, konieczne staje się rozstrzygnięcie ich charakteru prawnego w sposób przecinający wątpliwości. Jasność i pewność sytuacji prawnej obywateli (niezależnie od indywidualnych
dolegliwości lub korzyści stanowiących następstwo orzeczenia TSUE) jest konstytucyjnym i traktatowym prawem obywateli UE. Jest to o tyle uzasadnione, że w przeszłości
Sąd Najwyższy prezentował dużo bardziej powściągliwe stanowisko. Tytułem przykładu: w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2009 r. (II UK 99/09)29
wyraźnie podważano wiążący charakter decyzji nr 181 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników-Migrantów z 13
grudnia 2000 r., dotyczącej interpretacji art. 14 ust. 1, art. 14 a ust. 1 oraz art. 14 b ust. 1
i 2 nieobowiązującego już rozporządzenia nr 1408/71. Sąd Najwyższy odsyłał tam do
orzecznictwa Trybunału (zob. tezę nr 4 uzasadnienia prawnego wyroku w sprawie II UK
99/09 z powołaniem na wyroki ETS z 5 grudnia 1967 r. Nr 19/67 w sprawie Bestuur der
sociale Verzekeringsbank c. Van der Vecht i z 14 maja 1981 r. Nr 98/80 w sprawie Giuseppe Romano przeciwko Institut national d’assurance maladie – invalidit’e), aby podkreślić, że „zaprezentowana w nich [decyzjach Komisji – przyp. M.B.] wykładnia nie
jest wiążąca”. Sąd Najwyższy odnotował jednak z miejsca, że wytyczne interpretacyjne
Komisji powinny być respektowane w momencie, w którym uzyskały potwierdzenie
w praktyce orzeczniczej Trybunału (ibidem, z powołaniem na wyrok ETS z 26 stycznia
2006 r., C-2/05 w sprawie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid przeciwko Herbosch Kiere
i wspomniany już wyrok w sprawie C-202/97 Fitzwilliam). Powołane stanowisko Sądu
Najwyższego z 2009 r. silnie kontrastuje z omawianym tu wyrokiem 4 czerwca 2014 r.
w sprawie II UK 565/13, skoro orzecznictwo TSUE i ustawodawstwo UE nie posunęło
się do kwantyfikacji obrotu pracodawców delegujących, a tym bardziej uznania go za
warunek sine qua non.
Wspomniany poradnik nie przybrał formy prawnej decyzji (art. 288 akapit 4
TFUE), która może mieć w pewnych wyjątkowych sytuacjach charakter konkretny, lecz
niekoniecznie indywidualny (jest to tzw. zasięg ogólny występujący w przypadku decyzji pozbawionych adresata). Jeśli zaś potraktować poradnik jako zalecenie, to art. 288
akapit 5 TFUE wyraźnie odbiera zaleceniom i opiniom moc wiążącą. Niemniej jednak
Sąd Najwyższy zdaje się przypisywać poradnikowi cechy właściwe takim źródłom prawa pochodnego jak decyzja. Sąd Najwyższy powołał kryterium 25% jako „«uniwersalne» dla podmiotów prawa prywatnego. Sąd Najwyższy wyraźnie użył sformułowania
o pozanormatywnych 25% obrotu jako punkcie odniesienia dla «wszystkich adresatów
(firm, przedsiębiorstw)»”, a nie wyłącznie unijnych i krajowych organów administracji
29

Opubl. w OSNP z 2011 r., nr 11–12, s. 162.
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publicznej. Jeśli takie sformułowanie pada w uzasadnieniu konstytucyjnego, naczelnego organu władzy sądowniczej sprawującego wymiar sprawiedliwości w RP, to nie
można przejść obok takiego stwierdzenia obojętnie.

5. Podsumowanie
Nie wydaje się, aby klauzula delegacji kompetencji prawotwórczych (art. 90 ust. 1
Konstytucji RP) dopuszczała przeniesienie uprawnienia władzy ustawodawczej do
kształtowania sytuacji prawnej jednostki na rzecz administracyjnych jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Życzliwa dla Unii Europejskiej interpretacja rozporządzenia podstawowego nr 883/2004 i rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009, a także
wspomnianej decyzji nr A2 dokonywana przez pryzmat założeń polskiego systemu źródeł prawa nakazuje traktować wymienione akty prawa pochodnego UE jako jedyne źródła prawa znajdujące zastosowanie do nieograniczonej klasy adresatów (źródła powszechnie obowiązujące). Nie uważam za takie źródło publikacji informacyjnej pt.
„Poradnik praktyczny – Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii
Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii”, a mimo
to w praktyce stosowania prawa na terytorium Polski przypisano mu funkcję uzupełniania norm prawa powszechnie obowiązującego w sposób typowy dla innych wiążących,
ustawodawczych źródeł prawa pochodnego UE. Wprawdzie artykuł 91 ust. 3 Konstytucji RP ma nieco odmiennie skonstruowaną hipotezę, aniżeli art. 91 ust. 2 („Jeżeli wynika
to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową”), co zdaje się uniezależniać „prawo stanowione przez organizację międzynarodową” od krajowego, konstytucyjnego kryterium powszechnego obowiązywania, to jednak nawet na gruncie prawa traktatowego (pierwotnego) UE nie da się
przypisać opisywanemu poradnikowi cechy aktu ustawodawczego.
Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie II UK 565/13 powinno być skonfrontowane ze stanowiskiem TSUE w trybie pytania prejudycjalnego sądów niższych instancji, co nie zmienia dokuczliwego dla stron faktu, że w postępowaniu sądowym są one
zdane na dyskrecjonalne uznanie sądu powszechnego i SN o konieczności takiego wystąpienia. Nie jest też wykluczone skumulowanie zagadnienia europejskiego i konstytucyjnego za pomocą pytania prawnego do TK, a także autonomiczna ocena sądów powszechnych pozostająca w sprzeczności z omówionym stanowiskiem SN. Z perspektywy
„unijnej” jest to prawdopodobny i racjonalny model orzekania, co pokazały sprawy dotyczące odpowiedzialności karnoskarbowej (art. 107 § 1 ustawa z dnia 10 września
1999 r. Kodeks karny skarbowy) w przypadku tzw. wady notyfikacyjnej ustawy z dnia
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19 listopada 2009 r. o grach hazardowych30. Reakcje (niektórych) sądów karnych31 po
wydaniu postanowienia SN z dnia 28 listopada 2013 r. (I KZP 15/13)32 oraz wyroku
TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w połączonych sprawach Fortuna sp. z o.o. (C-213-11),
Grand sp. z o.o. (C-214/11) i Forta sp. z o.o. (C-217/11)33 można podsumować jako
krytyczne (wobec stanowiska SN), akcentujące obowiązek odmowy zastosowania nienotyfikowanych przepisów ustawy i silnie zakorzenione w zasadzie jedności i efektywności prawa UE.

30
31

32

33

Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.
Interesujące rozważania polemiczne w tej sprawie przeprowadzono w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12 marca 2014 r. (V Ka 1599/13). Uzasadnienie jest dostępne w Portalu Orzeczeń
Sądu Okręgowego w Łodzi pod adresem http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/ [dostęp 14.12.2014 r.].
Dostępne w bazie orzeczeń Supremus na stronie www.sn.pl [dostęp: 14.12.2014 r.]. W powołanym postanowieniu Sąd Najwyższy nie dopatrzył się związku pomiędzy wadliwym (z punktu widzenia UE) procesem stanowienia prawa krajowego a odpowiedzialnością adresata normy karnoprawnej. Adresatem ewentualnych wątpliwości sądów karnych w zakresie obowiązywania tak uchwalonej normy ustawowej uczynił
Trybunał Konstytucyjny. Szerzej na temat krajowej kontroli naruszenia procedur notyfikacyjnych w procesie ustawodawczym pisze P. Radziewicz, Kontrola obowiązku notyfikowania ustawy w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym [Cz. I i II], artykuł z dnia 22.12.2014 r. dostępny na stronach Obserwatora Konstytucyjnego, http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/kontrola-obowiazku-notyfikowania-ustawy-w-postepowaniu-przed-trybunalem-konstytucyjnym-cz-ii/ [dostęp: 1.01.2015]. Obecnie przed
Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie wszczęte na skutek pytań prawnych złożonych
(w kilku sprawach) przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny (sprawy P 17/14, P 28/14, P 29/14 połączone pod wspólną sygnaturą P 15/14), www.trybunal.gov.pl [dostęp: 1.01.2015 r.].
Wyrok dostępny pod sygnaturą C-213/11 w bazie orzeczeń InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości pod adresem http://curia.europa.eu/ [dostęp: 14.12.2014 r.].
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Traktaty będące podstawą Unii Europejskiej nie zawierają
zasad rozstrzygania konfliktów przepisów prawa unijnego z normami
prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dążąc do zapewnienia
jednolitego i spójnego stosowania prawa unijnego sformułował zasadę
pierwszeństwa stosowania całego prawa UE przed wszystkimi normami wewnętrznymi, w tym konstytucyjnymi.
Pojawić się zatem musi pytanie, w jaki sposób organy państw
członkowskich Unii podchodzą w praktyce do zasady pierwszeństwa,
skoro w ich systemach prawnych nie znajdujemy jednoznacznych i nie
budzących wątpliwości reguł pozwalających na bezwzględne respektowanie tej zasady.
Polski porządek prawny jest tu dobrym polem badawczym, gdyż
z jednej strony przepisy Konstytucji RP dają podstawę do przyznania
pierwszeństwa Traktatom unijnym i prawu stanowionemu przez Unię
w przypadku kolizji z ustawami, ale z drugiej formułują, bez żadnych
wyjątków, zasadę nadrzędności Konstytucji.
Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Wójtowicza
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