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1. Karta Praw Podstawowych 

•Charakter prawny 
•Znaczenie 
•Protokół brytyjsko-polski 
 

Art. 6 TUE „Prawa podstawowe” 
1. 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. 

(-równa moc prawna, jak Traktaty 
  -KPP włączona do katalogu prawa pierwotnego 
  -moc wiążąca) 



1. Karta Praw Podstawowych 

•Prawa podstawowe zagwarantowane i egzekwowane w 
państwach członkowskich 
•3 obszary KPP – prawa cywilne, polityczne i gospodarczo-
socjalne 
•Większość praw człowieka przysługuje wszystkim ludziom, 
niezależnie od miejsca zamieszkania/narodowości, niektóre 
wyłącznie danej grupie (np. prawa dziecka), ale prawa 
obywateli istnieją tylko w UE, jako organizacji 
międzynarodowej (m.in. prawo wyboru PE) 
•Pogwałcenie KPP jest równoznaczne z pogwałceniem 
Traktatów -> KE lub PCz może wnieść skargę 

 
 
 



2. Protokół brytyjsko-polski 

•Prawa podstawowe w UE – ograniczenia zgłoszone przez 
rządy 3 państw- Wielkiej Brytanii, Polski i Czech 
 

PROTOKÓŁ (NR 30)  
W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH  

DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA  
Artykuł 1 
1.   Karta nie rozszerza kompetencji TSUE ani żadnego sądu 
lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do 
uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub 
administracyjne, praktyki lub działania administracyjne 
Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z 
podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są 
w niej potwierdzone. 

 
 



2. Protokół brytyjsko-polski 

Art.1, ust. 2 
W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości 
nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które 
mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających 
zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z 
wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone 
Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie 
krajowym. 
Art.2 
Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do 
ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie 
do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w 
zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym 
postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub 
praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa. 
 

 



3. Pojęcie i charakter prawny praw 
podstawowych 

Art. 6 
2.   Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności (konwencja Rady 
Europy z 1950r. weszła w życie 1953r.).Przystąpienie do 
Konwencji nie ma wpływu na kompetencje Unii określone 
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. 
 
•PP są inspiracją do orzecznictwa TSUE, a instytucje UE są 
zobowiązane EKPC w procesie prawotwórczym 
•Zasady ogólne prawa(część prawa UE)=PP + prawa 
konstytucyjne Pcz 

 



4.Zasada pierwszeństwa prawa UE 

przed prawem krajowym 

•Nie występuje expressis verbis  w Traktacie, ale 
wynika z orzecznictwa 

•Zasada pierwszeństwa stosowania, a nie 
obowiązywania 

•Stosowana tylko w sytuacji konfliktu norm prawa UE 
a prawa krajowego 

-> organ krajowy ma obowiązek zastosować normę 
UE 

Nie oznacza to automatycznej nieważności normy 
prawa krajowego; ona nadal obowiązuje, ale nie w tej 
sytuacji 

(+zasada negatywna: PCz nie mogą wprowadzać 
przepisów sprzecznych z prawem unijnym) 

 



4.Zasada pierwszeństwa prawa UE 

przed prawem krajowym 

•Orzecznictwa: 

1) Rewe-Zentral 1979– zasada pierwszeństwa wiąże 
wszystkie organy państwowe (nie tylko sady, ale i 
administracyjne, konstytucyjne, rządowe i 
samorządowe) 

2) Van Gend & Loos 1963 – zakres przedmiotowy 
(wszystkie akty normatywne w wewnętrznym porządku 
krajowym); uzasadnienie: 

-wyjątkowość charakteru prawa UE 

-powierzenie kompetencji przez PCz na rzecz UE 

-cel, jakiemu ma służyć 

3) Costa vs. Enel 1964–  interpretacja zgodnie z duchem 
Traktatu uniemożliwia przyznania pierwszeństwa 
jednostronnemu późniejszemu aktowi prawa krajowego 
kosztem systemu prawnego zaakceptowanego przez 
niego państwo na zasadzie wzajemności 



4.Zasada pierwszeństwa prawa UE 

przed prawem krajowym 

•Orzecznictwa: 

 

4) Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż zasada 
pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym nie 
oznacza automatycznego pierwszeństwa tych norm 
nad normami Konstytucji RP 1997. 

 

W przypadku sprzeczności prawa UE z Konstytucją: 

1) Zmiana Ustawy Zasadniczej, 

2) Wystąpienie z Unii Europejskiej, 

3) Doprowadzenie do zmiany prawa UE. 

 



5.Zasada bezpośredniego skutku 

prawa UE - warunki 

Van Gend en Loos 1963: 
Prawo UE tworzy nie tylko normy dla PCz, ale i dla ich 
obywateli. Osoby te mogą zatem powoływać się 
bezpośrednio na swoje prawa zawarte w normach 
europejskich przed sądami krajowymi i europejskimi. 
 
Warunki: 
1) Precyzyjny (jasny) charakter obowiązku/normy 
2) Bezwarunkowy charakter – bez uznania 

administracyjnego, terminu przejściowego, etc. 
3) Bez środków implementacyjnych (do wprowadzenia w 

porządek krajowy) 



5.Zasada bezpośredniego skutku 

prawa UE - koncepcja 

Bezpośredni skutek a prawo wtórne 
(zakres bezpośredniego skutku zależy od rodzaju aktu): 
 
rozporządzenie:  TAK; zawsze ma bezpośredni skutek. 
Art.288 TfUE stanowi, że rozporządzenia są bezpośrednio 
stosowane w państwach członkowskich.  
dyrektywa: NIE; jest aktem adresowanym do państw 
członkowskich i musi zostać poddana inkorporacji 
Jednak: w celu ochrony praw osób indywidualnych  
dyrektywa ma bezpośredni skutek, jeśli: 
a) Wprowadza prawa dla jednostek 
b) Można odczytać zakres praw, tzn. jej przepisy są jasne i 

precyzyjne  
c) Istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy 

obowiązkiem wprowadzenie dyrektywy a szkodą/stratą 
dla jednostki 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14522_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14527_pl.htm


5.Zasada bezpośredniego skutku 

prawa UE - koncepcja 

Bezpośredni skutek a prawo wtórne 
(zakres bezpośredniego skutku zależy od rodzaju aktu): 
 
decyzja: decyzje mogą mieć bezpośredni skutek, jeśli 
adresowane są do konkretnego państwa członkowskiego.  
opinie i zalecenia: NIE; opinie i zalecenia nie są prawnie 
wiążące. Wobec tego nie mają bezpośredniego skutku. 
 
• Organy krajowe stosują prawo UE bezpośrednio(bez 

implementacji), jeśli to tylko możliwe 
• Akty prawa UE tworzą prawa i obowiązki dla os.fiz., 

os.pr., a nie tylko dla PCz 
• Jednostki mogą się na nie powoływać przed sądami 

krajowymi oraz organami administracji 
• Cel tej zasady to uniknięcie wątpliwości co do 

skuteczności prawa UE wobec KAŻDEGO organu 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0036_pl.htm


6.Zasada skutku pośredniego prawa UE 

Sprawa Colson&Kamann 1983 
•Dotyczy dyrektyw: ich funkcja to harmonizacja prawa 
krajowego, zobowiązanie PCz, co do celu aktu, a nie 
bezpośredniego związania nimi 
•PCz może wybrać formę i metodę wprowadzenie do 
krajowego obrotu prawnego normę europejską (ale tak, by 
osoba, której prawa dotyczą nie poczuła się dyskryminowana 
działaniami organów państwowych) 
•Metoda wprowadzania dyrektywy jest dowolna, ale musi 
być efektywna 
 



6.Zasada skutku pośredniego prawa UE 

Sprawa Colson&Kamann 1983 
• Pomimo, że dyrektywa nie jest bezpośrednio skuteczna, 

sąd krajowy powinien tak interpretować prawo, by 
rezultat wykładni był maksymalnie zbliżony do jej celu. 

-> WYMÓG WYKŁADNI ZGODNIEJ PRAWA KRAJOWEGO 
Zgodnie z zasadą prounijnej/ poeuropejskiej wykładni prawa 

krajowego 
 
• Prawny obowiązek sądów krajowych interpretowania 

prawa krajowego zgodnie z prawem UE 
• TWE- zakaz interpretacji niezgodnie z celem Traktatu; 

nakaz podjęcia wszelkich środków zapewniających 
wykonanie zobowiązania; niepodejmowanie szkodliwych 
działań wobec prowadzenia zobowiązań 

• W razie wątpliwości – pytanie prejudycjalne 



7. Organy wymiaru 

sprawiedliwości w UE 

System sadowniczy UE: 
1) Sądy krajowe 
2) Trybunał Sprawiedliwości UE: 

a) Trybunał Sprawiedliwości, 
b) Sąd, 
c) Sądy wyspecjalizowane (np. Sąd do spraw Służby 

Publicznej UE). 
 
         
Zgodnie z art. 19 TUE, wszystkie sądy w nim wymienione 

stanowią jedną instytucję UE o nazwie  TRYBYNAŁ 
SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ. 

Co istotne, każdy spośród tych sądów jest odrębnym 
trybunałem, jednak razem składają się na jeden TSUE. 



Trybunał Sprawiedliwości UE 

• Funkcja – art.19, ust.1 TUE 
Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i 

stosowaniu Traktatów. 
• Kompetencje – art.19, ust.3 
 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z 
Traktatami: 
a) w zakresie skarg wniesionych przez Państwa 
Członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne lub prawne; 
b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw 
Członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności 
aktów przyjętych przez instytucje; 
c) w innych sprawach przewidzianych w Traktatach 
 

 
 
 



Składy 

1. Trybunał Sprawiedliwości („C”) 
•Po 1 sędzim z PCz + wspomagany przez 8 rzeczników generalnych art. 
19 TUE, 252 TfUE 
•Sędziowie i RG: wymogi 253 TfUE na 6 lat 
 

2. Sąd (kiedyś Sąd pierwszej instancji; „T”) 
• Co najmniej 1 sędzia z PCz, wymogi jw., RG na podstawie Statutu 

TSUE 
• Sekretarz, własny status i regulamin proceduralny -  254 TfUE  
 
3. Sądy wyspecjalizowane („F”); ustanawiane przez PE i R przy Sądzie do 

rozpoznania w I instancji, od ich orzeczeń służy odwołanie do Sądu w 
kwestiach prawnych, 257 TfUE  

 Sąd ds. Służby Publicznej – spory pracownicze (UE vs. urzędnicy) 

 
 
 



Kompetencja Trybunału Sprawiedliwości 

1. Orzekanie o legalności: 
I. 4 zarzuty: 
a) Brak kompetencji danej instytucji UE 
b) Niespełnienie istotnych wymogów proceduralnych 
c) Naruszenie Traktatu bądź innych reguł prawnych 
d) Nadużycie władzy 
2. Wykładnia prawa w odpowiedzi na pytanie 

prejudycjalne 
3. Na wniosek KE, decyzje w stosunku do PCz o 

niewywiązywaniu się z obowiązków 
4. Odwołania od wyroków Sądu 



Kompetencja Sądu 

• Nie jest prawnie związany orzeczeniem TS, z wyjątkiem 
wskazań prawnych 

1. Rozpoznanie spraw: 
o Skarga na nieważność aktu prawnego(263) 
o Skarga na bezczynność instytucji (265) 
o Skarga odszkodowawcza (268) 
o Spory pracownicze (270) 
o Orzekanie na mocy klauzuli arbitrażowej (272) 

 
2. Możliwe odwołanie do TS (w kwestiach prawnych,2m.) 
o Skargi przeciwko orzeczeniom sądów 

wyspecjalizowanych (mogą być poddane kontroli TS, 
jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności lub 
spójności prawa Unii) 

o pytań prejudycjalnych w dziedzinach określonych w 
Statucie (mogą być poddane kontroli TS…) 
 



8. Postępowania w UE 

1. 2 kategorie postępowań: 

a) Sporne (skargi) 

b) Niesporne (orzeczenia 
prejudycjalne). 

   

2. Stronami mogą być: 

a) Państwo członkowskie vs. 
Państwo członkowskie, 

b) Państwo członkowskie vs. 
Instytucje UE. 

 



Skarga z art. 258 i 259 

*Skarga na niewywiązywanie się państwa 
członkowskiego ze zobowiązań unijnych  

*(tzw. skarga o naruszenie prawa 
europejskiego/traktatowego)  

*Odpowiedzialność PCz przed TSUE za 
naruszenie prawa UE 

z art. 258: Skarga Komisji dotycząca naruszenia 
Traktatów przez Pcz 

 i 259: Skarga PCz dotyczącego naruszenia 
Traktatów przez inne państwo 

 



Skarga z art. 258 i 259 

1) Najpierw kroki administracyjne (KE) 

2) Potem droga sądowa (TSUE) 

I. Skarga wniesiona przez K-
najczęściej 

• KE wydaje uzasadnioną opinię po uprzednim 
przedstawieniu uwag przez PCz 

• Termin na wywiązanie się z opinii 

• KE może wnieść sprawę do TSUE (dyskrecjonalnie) 

II. Skarga wniesiona przez inne PCz 
• KE wydaje uzasadnioną opinię po uprzednim 

przedstawieniu uwag pisemnych i ustnych przez PCz 

• Gdy KE nie wyda opinii w 3m., PCz może wnieść 
sprawę do TSUE /gdy KE wyda opinię, a zaskarżone 
PCz się nie wywiążę- także skarga do TSUE 

 



Realizacja wyroku na skargę z 

art. 258 i 259 

• PCz jest zobowiązane do zapewnienia 
środków do wykonania wyroku TSUE 

• Gdy KE uzna, że PCz nie podjęło takich 
środków kieruje sprawę do TSUE, po 
umożliwieniu wydania wyjaśnień przez 
PCz 

• KE wskazuje wysokość 
ryczałtu/okresowej kary pieniężnej  

• TSUE nakłada ryczałt/okresową karę 
pieniężną 



Skarga na nieważność aktu 

UE z art. 263  
1. TSUE kontroluje legalność aktów ustawodawczych Rady, Komisji i 

Europejskiego Banku Centralnego, innych niż zalecenia i opinie, oraz 
aktów Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzających do 
wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje 
również legalność aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, 
które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. 

2. Na wniosek: 
W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg 
wniesionych przez Państwo Członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub 
Komisję, podnoszących zarzut  
-braku kompetencji,  
-naruszenia istotnych wymogów proceduralnych,  
-naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich 
stosowaniem lub 
- nadużycia władzy. 
Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść skargę na akty, których jest 
adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty 
regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków 
wykonawczych. 
3. Termin: 2m od daty publikacji aktu/jego notyfikowania skarżącemu/ 
powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie. 

 



Skarga na bezczynność 

instytucji UE z art. 265 
1. Jeśli Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja lub 
Europejski Bank Centralny, z naruszeniem Traktatów, zaniechają 
działania, Państwa Członkowskie i inne instytucje Unii mogą wnieść 
skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu 
stwierdzenia tego naruszenia. Niniejszy artykuł ma zastosowanie, na 
tych samych warunkach, do organów i jednostek organizacyjnych 
Unii, które zaniechają działania. 
2. Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, 
organ lub jednostka organizacyjna została uprzednio wezwana do 
działania. Jeśli w terminie dwóch miesięcy od tego wezwania 
instytucja, organ lub jednostka organizacyjna nie zajęła stanowiska, 
skarga może być wniesiona w ciągu następnych dwóch miesięcy. 
3. Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść sprawę do 
Trybunału, na warunkach określonych w poprzednich akapitach, 
stawiając zarzut jednej z instytucji lub jednemu z organów lub 
jednej z jednostek organizacyjnych Unii, iż zaniechała wydania aktu 
skierowanego do niej, innego niż zalecenie lub opinia. 

 



skarga odszkodowawcza 

przeciwko UE z art. 268/340 
Art. 268 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy 

do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań 
określonych w artykule 340 akapity drugi i trzeci. 

 

Art.340: Odpowiedzialność umowna i pozaumowna UE 

 
W dziedzinie odpowiedzialności pozaumownej Unia powinna naprawić, 
zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, 
szkody wyrządzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy 
wykonywaniu ich funkcji. 
 
Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego, Europejski Bank Centralny jest 
zobowiązany do naprawienia, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla 
praw Państw Członkowskich, szkód wyrządzonych przez Bank lub jego 
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. (samodzielnie za siebie) 

 



Orzeczenie prejudycjalne z art. 

267 

•Funkcja – jedność i efektywność 
prawa UE we wszystkich PCz 

•Sposób rozwiązania kwestii spornych 
implementowania prawa europejskiego 
stosowanego przez sądy krajowe 
Prawo sędziów, a czasem obowiązek, gdy nie ma już 
dalszych środków w prawie krajowym 

Zwolnienie z pytania prejudycjalnego, gdy podobne 
orzeczenie już zostało wydane (zasada acte eclairé – 
orzecznictwo TSUE ma zastosowanie także na przyszłość)  
lub gdy rozwiązanie jest oczywiste (zasada acte claire – 
jasny i precyzyjny przepis prawa UE oznacza, że nie trzeba 
składać pytania prejudycjalnego) 



Orzeczenie prejudycjalne z art. 

267 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w 
trybie prejudycjalnym: 
a) o wykładni Traktatów; (interpretacja prawa UE, tu nie ma „ badania 
ważności”, gdyż to PCz stworzyły Traktatu, prawo UE dla nich obowiązuje!) 
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 (ostatnia instancja) 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. (klauzula generalna) 

 



Orzeczenie prejudycjalne z art. 

267 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zatem organem UE o 
najwyższym znaczeniu (brak zapisu w Traktatach o najważniejszej 
instytucji!) 
TSUE NIE ROZSTRZYGA O WAŻNOŚCI AKTÓW PRAWA KRAJOWEGO! 
 
 

 
TRAKTATY 

STOSOWANIE przez rząd, organy 
administracji, sądy krajowe PCz 
oSądy i trybunały w PCz sprawują 
władzę sądowniczą 
oKażdy z nich stosuje prawo UE, 
gdyż to jest bezpośrednio 
stosowane 
oZakaz zasłaniania się 
normami/ustrojem prawa 
krajowego 

INTERPRETACJA 
-by wyjaśnić sytuację konfliktu 
norm, która posiada więcej niż jedno 
rozwiązanie 

UE 
PL 


